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ACCURATUS ET COPIOSUS VERBORUM FORMULARUMQUE OMNIUM 

IN 

EURIPIDIS TRAGCEDIIS INTEGRIS ET DEPERDITARUM 

FRAGMENTIS, NEC NON EPISTOLIS, 

OCCURRENTIUM. 

A. 
ABIGO AB PX 

᾿Αβλαβής. ὄλβος ἀβλαβὴς βροτοῖς 
Phry. fr. XIV. 1. 

'AfeMa. ἡσϑόμην ἀβολίαν πολλὴν 
ἔχεσα Med. 882. μειζόνων ἀβελίᾳ 
Fr. inc. LXXI. 3. 

"AfleXoc. ὁρᾷς, ἄβελος ὡς x. τ. X. Sup. 
321. τὰς τῶνδ᾽ ἀβέλες ξυμφορὰς 
Her. 153. 

᾿Αβόλως. ἀβόλως καἀκλεῶς Rh. 761. 
᾿Αβρίζειν. ἄβριζ᾽ Rh. 730. 
᾿Αβριϑής. βάρος ἐκ ἀβριϑὲς Sup. 
1125. 

“Αβροκόμας φοῖνιξ Iph. T. 1099. et Ion. 
920. 

᾿Αβρόπλετος. χαίτας ἁβροπλότοιο Yph. 

T. 1148. 
᾿Αβρός. ὁρᾷς τὸν ἁβρὸν Sup. 860. 
τὸν ἁβρὸν πόδα Tr. 506. ἁβρὸν βό- 
spvxov Bac. 4908. ἁβρὸν πόδα τιϑεῖσ᾽ 
Hel. 1544. ἁβρὸν τιϑεῖσα κῶλον Iph. 
A. 014. βοτρυχώδεος ἁβρὰ παρηΐδος 
Ph. 1494. 2) ἁβρὸν adverbialiter po- 
situm : ἁβρὸν βαίνεσα Med. 1164. et 
ita ἁβρὰ βαίνων Tr. 821. 

᾿Αβροσύνη. πολλῇ δ᾽ ἁβροσύνῃ Or. 

" A, particula dolendi, et aliorum affec- 
tuum. Or. 144. et 162. et Rh. 687. 

quibustribus locis duplicatum legitur, 
à, d: Swpius cum circumflexo occur- 

rit, ut Hec. 1069. Or. 275. et 1598. 

Med. 1056. An. 1077. Rh. 799. 

Bac. 586. et 596. Cy. 562. et. Her. 

F. 1051. quibus-locis pariter dupli- 
catum est: semel tantum positum 

legitur Al. 529. Hel. 452. et Her. 
F. 629. et ita ὦ δία κεφαλὰ Rh. 226. 
ter iteratum reperitur, d, d, ὦ, Cy. 
157. imo quinquies Al. 28. 

᾿Αβάκχευτος. ἀβάκχευτον ϑίασον Or. 
319. ἄῤῥητ᾽ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι 
βροτῶν Bac. 472. 

᾿Αβαντὶς Δίρφη Her. F. 185. 
"A[laroc. σηκὸς ἄβατος Ph. 1741. κατ᾽ 
ἐναύλες ὀρέων ἀβάτες Tem. fr. XVIII. 

2. ἄβατον χώραν Her. F. 851. Παρ- 
νησιάδες ἄβατοι κορυφαὶ lon. 86. 
αἰϑέρος ἄβατον φῶς Ph. 816. ἄβατον 

πέδον Bac. 10. 
᾿Αβέλτερος. ἀβέλτεροι δ᾽, ὅσοι γε κ. τ. X. 
Fr. inc. CXXXVI. 1. 

᾿Αβίωτος βίος Hip. S21. ἀβίωτον χρό- 
vov Al. 242. ἀβίωτος Día τύχα Hip.| 
868. πάτερ, ἀβίωτον ἡμῖν Yon. 670. 
et ita ἀναπτύξω δέ σοι ἀβίωτον ἡμῖν 
ie ΜΟΝ ἔπαϑον ἄχος ἀβίωτον" Αβρύνεσϑαι. ἐχ ἁβρύνομαι τῷδ᾽ Iph. 

on. , 
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᾿Αβρῶς. βαίνοντες ἁβρῶς Med. 830. 
ΓΑβυσσος. εἰς ἄβυσσα χάσματα Ph. 

1599. 

᾿Αγαϑός. ὅστις ἐξὶν ἀγαϑὸς Sup. 852. 
ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν πιτόν τε lph. A. 45. 
ἄνδρα δ᾽ εἰ χρεὼν τὸν ἀγαϑὸν, x. τ. X. 
Iph. A. 846. ἀνδρὸς γὰρ ἀγαϑ8 κῆδος 
Iph. A. 625. πατρὸς é£o3A8 κάγαϑ8 
Her. 299. ὅστις ésiv ὦ "yaSóc ; El. 
378. πένητι κἀγαϑῷ Fr. fal. cit. V. 
7. ἐν τοῖς κακοῖς γὰρ oi ἀγαϑοὶ 
σαφέΞξατοι φίλοι Hec. 1226. ὡς τοῖς 

ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν Hip. 1294. τῶν 

ἀγαϑῶν διακναιομένων Al. 108. ἐν 
τοῖς ἀγαϑοῖσι δὲ πάντ᾽ &vesw σοφίας 
Al. 605. πατέρων ἀγαϑῶν εἴην An. 
768. λείψανα τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν 
An. 778. aivéusvot γὰρ οἱ "ya$ol 
Ιρ1ι. 4.979. τὲς móvec γὰρ δι 
τολμῶσι Iph. T. 114. ἡ σπάνις τῶν 

ἀγαϑῶν Rh. 246. μυριάδας τε πόλεις 

ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἐκένωσεν Rh. 914. ἐκ 
πατέρων ἀγαϑῶν ἐγένα Tr. 1254. 
τοῖσι συνταχϑεῖσιν ὦσι μὴ ̓ γαϑοῖς Her. 

F. 191. οἱ ᾽γαϑοὶ ϑνητῶν Her. F. 
236. φίλων ἀγαϑῶν πεπᾶσϑαι [Bs- 
λεται Her. F. 1426. map! ἀγαϑοῖσι δ᾽ 
ἀνδρῶν Alex. fr. XIII. 2. ἀνδρῶν 
δικαίων καἀγαϑῶν παρϑσίαι "Thes. fr. 
VIII. 2. δὸς ἀγγελίαν ἀγαϑάν τινά 

μοι Or. 1276. ποῖ παρεπλάγχϑην 
γνώμας ἀγαϑᾶς ; Hip. 440. γνώμην 
δικαίαν κἀγαϑὴν Hip. 427. σῆς εὑσε- 
βείας κἀγαϑῆς φρενὸς χάριν Hip. 1419. 
φρενὸς εὐσεβᾶς τε κεἰγα ϑῆς Hip. 1454. 

γυνὴ χρητὴ καγαϑὴ Iph. Α. 750. 
ἐπῳδὴν Ὀρφέως ἀγαϑὴν Cy. 642. 
ἀγαϑθᾷ μοίρᾳ lon. 153. ψυχὰς δὲ 
πολλὰς κἀγαϑὰς ἀπώλεσας An. 612. 

φήμας 7T dyaSàüc τοῖς ἐϑέλεσι μαν- 

τεύεσϑε Ion. 99. σὸν σπεύδων ἀγαϑὸν 
Hec. 122. κρεῖσσον τὸ κακόν ἐπι Tà- 
ya38 Ph. 896. et Fr. inc. ΓΟΧ XIII. 
πιέζει τἀγαϑῶ τὸ δυστυχὲς Hip. 637. 
τὸ κακὸν dvri τἀγαϑϑ lph. A. 488. 
τί σοι κατεύξῃ τὠγαϑόν ; Yph. A. 1186. 
ἀλλ᾽ ἐμὲ δίκαιον ἀγαϑὸν εὔχεσϑαι ibid. 
1188. ἔρπει κατάντης συμφορὰ πρὸς 
τἀγαϑὸν Rh.318. εἰς συμφορὰν dvri 

᾿ταάγαϑῦ φέρει Hel. 318. τὸ κακὸν δ᾽ 
ἀγαϑὸν Hel. 649. ςόμα τ᾽ εὔφημον 

, 

φρερεῖτ᾽ dyaSóv lon. 98. κοινῇ με- 
τασχεῖν τάγαϑϑ El. 607. ὅταν τις 
εἴδῃ τἀγαϑὸν Chry. fr. ΤΠ, 2. τὸ μέλ- 

γαϑοὶ͵ 
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λειν ἀγαϑὰ Or. 1182. μυριάδας ἀγα- 
Soy Ph. 837. ἐπ᾽ ἀγαϑοῖσι σοῖς κακά 
Ph.1221. σοὶ δ᾽ ἐκ ἀρέσκει rdyaS 
Med. 621. τὠγαϑ᾽ ἀσκήσας Sup. 912. 
ἐκ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ᾽ ἀγαϑοῖς Iph. 
A. 29. τὠγαϑ᾽ ἐξᾷσαι φίλον Ττο. 472. 
αὐτόματα πράξας τάγαϑ᾽ Hel. 728. 

χρὴ ϑύοντας αἰτεῖν ἀγαϑὰ Hel. 760. 
τὰ σαυτῆς ἀγαϑ᾽’ ἔχεσ᾽ lon. 1603. 
ἐκ τῶν πόνων τάγαϑ᾽ αὔξεται Er. fr. X. 
1. 2) Comparativi hujus adjectivi 
sunt: a) ἀμείνων. εἰσφαλῆς £z εἰμεί- 

νων Ph. 602. ἐδ᾽ ἀὠμείνον᾽ εἰς ἔμ᾽ Alc. 
435. κἀγώ τ᾽ ἀμείνων γενήσομαι Iph. 
A. 1019. ἀμείνονα πόσιν ; Tr. 978. 

καξ ἀμείνονος πατρὸς ΕἸ. 338. κἀν 

ἀμείνονος πατρὸς πεφύκῃ Dic. fr. X. 3. 
γόϑοι γνησίων ἀμείνονες An. 639. ἡ 
δὴ νοσῶδες r&ro τοῖς ἀμείνοσιν Sup. 
423.  r8c ἀμείνονας παρὸν φίλος 
ἑλέσϑαι Her. 178. ϑεῶν ἀμεινόνων 
τυχεῖν Her. 852. ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ἀμει- 
γόνων Her. F. 211. ἀμείνονες βροτῶν 
Her. F. 634. τὲς ἀμείνονας σέϑεν 
Her. F. 741. τῶν ἀμεινόνων φρένας 
Glau. fr. IT. 2. πολλοὶ δ᾽ ἀμείνες εἰσὶ 

Melan. fr. VI. 2. δεσπότας ἀμείνονας 
Sy. fr. IV. 1. ἀμείνονα γνώμην Ph. 
1206. εὐβολίας τῆς ἀμείνονος Her. 
111]. δίπτυχοι τυραννίδες μιᾶς ἀμεί-- 

γονες An. 474. ἄμεινον ἢν σὺ κατ- 
Sávgc Hec. 1006. σιγᾷν ἄμεινον Or. 

787. σκέψασϑε νῦν ἄμεινον Or. 1292. 
λέξεις δ᾽ ἄμεινον Ph. 402. ἄμεινον 
νῦν βεβόλευμαι Med. 899. φρονεῖν 
ἄμεινον Sup. 504. ἄμεινον ἂν μάϑοις 
Iph. T. 678. σιγᾷν ἄμεινον Tr. 384. 
ἐδὲν πέφυκ᾽ ἄμεινον Melan. fr. VIT. 3. 
κερδανεῖς ἀμείνονα Med. 615. ἀμείνω 
τῶν καλῶν Hip. 500. τὰ χείρονα 
πλείω τῶν ἀμεινόνων Sup. 197. μικρὰ 
γὰρ μεγάλων ἀμείνω λέχη El. 1099. et 
ita fere Cress. fr. IV. ὃ. ἀμείνω τέκνα 
καὶ δρατήρια Alex. fr. X V.4.b) βελτίων. 
μηδενὸς βελτίονες An. 727. οἱ γόνοι 
βελτίονες Meleag. fr. IX. 5. πόλιν 
dk ἄν rw ἄλλην τῆσδε βελτίω Er. fr. 
I. 6. βελτίες φρένας El. 1061. βέλ- 
τιον φρονεῖν Iph. A. 1011. ἤν γε βελ- 
río λέγω Hel. 1668. ἀεὶ βελτίον᾽ ἂν 
τέκοιμι τέκνα Meleag. fr. IX. 8, c) 
κρείσσων, vel κρείττων. κρείσσων πυρὸς 
Hec. 608. ἀνὴρ κρείσσων γαλήνης 
Or. 726. μυρίων κρείσσων ὁμαίμων 
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Or. 804. 
Ph. 1089. 

ὁ Καδμείων " Apnc κρείσσων 
κρείσσων νομισϑεὶς ἐν πό- 

λει Med. 301. χρυσὸς δὲ κρείσσων 
Med. 965. ϑυμὸς κρείσσων Med. 1079. 

πολλῶν νέων κρείσσων An. 766. τὸν 
κρείσσον᾽ ἴσμεν Sup. 487. εἷς γ᾽ ἀγὴρ 
κρείσσων γυναικῶν μυρίων Iph. A. 
1394. σέϑεν κρείσσω Rh. 460, Διὸς 
κρείσσων γενᾶ 'Tr. 948. κρείσσον᾽ ἐν 
κυνηγίαις Bac. 339. Ζεὺς £2 ἐμᾷ 

κρείσσων Cy. 820, οἶκτος ἐμοὶ κρείσ- 
σων πάρα lon. 1270, κρείσσων μοι 
τύραννος Herc. F. 809. κρείσσων γὰρ 
εἶ El. 227. κρείσσονα ὄτε ὅθλον, Br 
ἐλεύϑερον Arc. fr. XV. 1. κρείσσων 
ὄ τις χρημάτων πέφυκ᾽ ἀνὴρ Dan. fr. 
II. l. εἰ κρείττων ἔσῃ Syl. fr. V. 2. 

μὴ βίᾳ τῶν κρεισσόνων Or. 709. 
κρεισσόνων νικώμεγοι Med. 815. κρεισ- 
σόνων βολεύματα Med. 449. ὅρκοι 
κρείσσονεςε Hip. 900. τὸς κρείσσαες 
Aóyec An. 188. ϑεοί γ᾽ οἱ κρείσσεος 
Iph. A. 596. μόχϑος ἕξω κρείσσες 
Tro. 202, κρείσσονας 'IMa πόνος Cy. 

350. τὸς κρείσσονας σέβοντες Her. 

25. δόλες κρείσσονας τῶν δεσποτῶν 
Alex. fr. X. 2. κρείσσονες πολλῶν 
κακῶν Arc. fr. XIII. ἥσσονες τοῖς 
κρείσσοσιν φιλᾶσι δολεύειν Arc. ἔν. 
XVI.2. οἱ ϑεοὶ κρείσσονες πεφυκότες 
Εν, inc. €XV. 2. ξυντυχία κρείσσων 
Hec. 215. σιγὴ Aóye κρείσσων Or. 
638. βασίλεια κρείσσων Med. 445. 
κρείσσω δαιμόνων εἶναι ϑέλειν Hip. 
475. κρείσσω τῆς τυραννίδος χάριν 

Hip. 1020. κρείσσω δίδωσι Sup. 420. 
χεῖρα κρείσσω κατέχειν Dac. 878. et 
898. συμφορὰν τᾶσδε κρείσσω Hel. 
648. εὐσεβᾶς πατρὸς κρείσσω φα- 
νεῖσαν Η]6].980. Ξ-εφανηφορίαν κρείσσω 
El. 863. κρείσσον᾽ εἰς ὁμιλίαν πεσόντα 
JEol. fr. IV. 1. κρείσσων mAecta 
yáps Arc. fr. XX. 2. κρεῖσσον δὲ τὸ 
δοκεῖν Or. 236. — &x&v r&ro κρεῖσσον, ij 
μένειν Or. 7718. ἐκ ἔςιν εἐδὲν κρεῖσσον 
Or. 1155. κρεῖσσον τὸ κακόν &sc τά- 
ya38 Ph. 896. et Fr. inc. CCXXIII. 
κρεῖσσον ἔμοιγ᾽ ἂν Med. 123. κρεῖσ- 
cov δέ μοι νῦν πρός σ᾽ ἀπέχϑεσϑαι 
Med. 290. κρεῖσσον δὲ νοσεῖν, ij ε- 
ραπεύειν ΠῚΡ. 186. κρεῖσσον τἄργον 
ΗΙρ. 501. κρεῖσσον ϑέαμα Hip. 1217. 
κρείσσον ἐδὲν ἀνάγκας εὗρον Alc. 968. 
κρεῖσσον νίκαν μὴ κακόδοξον ἔχειν An. 
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779. ἐδὲν κρεῖσσον οἰκεία φίλα An. . 
987. δίδως κρεῖσσον Sup. 410. κρεῖσ- 
cov εἰρήνη Sup. 488. κακῶς ζῇν 
κρεῖσσον Iph. A. 1252. ὦ κρεῖσσον, 
ἢ λόγοισιν, εὐτυχῶν Iph. T. 837. 
κρεῖσσόν ἐτι κατϑανεῖν Tro. 632. 8 
κρεῖσσον τῶν νόμων γινώσκειν χρὴ 
Bac. 889, φῶς μητρὶ κρεῖσσον ia 
lon. 1439, ἤ πα κρεῖσσον τῆς εὐγε- 
γείας Δ. fr. VII. |. κρεῖττον ὄλβα 
κτῆμα Antiop. fr. XXXVIII. δόρυ 
κρεῖσσον Arc. fr. X. 2, ἐκ ἔςι kpeir- 
rov ἄλλο Tem. fr. VII. κρεῖσσον 
δὲ πλότα Thes, fr. VIII. 1. τὸ μὴ 
γενέσϑαι κρεῖσσον Fr. inc. LXXX. 
κρεῖσσον τό μὴ ζῇν, χρησόμεϑα τῷ 
κρείττονι ΕἾ. inc, LXX XII. 2. ἐπὰν 
ζητεῖ τι κρεῖττον Fr. inc. Bar. 20. 2. 
κρείσσον᾽; 1] φέρειν, κακὰ Hec. 1107. 
κρείσσον᾽, ἢ λέξαι λόγῳ, τολμήμαϑ᾽ 
Sup. 844. ἐδέν τι κρείσσω "Tro. 412. 
τδε κρείσσον᾽ Tro. 1004. ϑαυμάτων 
κρείσσονα Bac. 666. λυπρὰ γὰρ τὰ 
κρείσσονα lon. 597. καὶ πῶς rà 
κρείσσω ὑπερδράμω; lon. 973. Inve- 
nitur et κρέσσων : φυλακαὶ κρέσσονες 
Her. F. 83. d) λῴων. εἰς τὸ λῷον 
σὸν μεϑέξηκεν κέαρ Med. 911. 3) Su- 
perlativi sunt: a) ἄριτος. τὸν ἄριτον 
Δαναῶν Hec. 136. ἀνδρός γ᾽ ἀρίΞτα 
τυχϑσ’ Med. 958. ἄνδρ᾽ üpvzov σῶσαι 
Hip. 1242. àpíse τυγχάνω &va AI. 
562. νεανίαν üpisov Sup. 1098. ἀνὴρ 
ἄριτος οἴχεται ϑανὼν Tro. 395. αὑτῷ 
ἄριτος Her. δ. ἀνὴρ ἄριξτος Her. F. 
10ὅ. ἀρίφξϑ φωτὸς Her. F. 150. περι- 
σαμότατος καὶ ἄριτος Her. F. 1017.. 

ἐν τοῖς πολλοῖς ὧν, ἄριτος εὑρέϑη El. 

382. τῶν γὰρ πλότων ὅδ᾽ ἄριτος And. 
fr. XIV. 1. πόλει ἄριτος Antiop. fr. 
XI. 2. ἄριξος εἶναι δοκεῖ Fr. inc. 
CXXI. 2. μάντις ἄριτος Fr. inc. 
CXXVIII. ápíss πατρὸς Fr. inc. Bar. 
2.2. ἄνδρ᾽ ἀρίξω Ph. 1278. ἀρίτων 
γυμφίων Lec. 824. χέρας ἀνδρῶν 
ἀρίτων Med.5. σὺν τοῖς ἀρίξοις Hip. 
1018, τὸς ápísec κτείνει Sup. 445. 
ἐν χεροῖν πατέρων ἀρίτων Sup. 1166. 
Θρῃκῶν písow ἐμπεσὼν Rh. 409. 
εἰ τῶν ἀρίξων τἄκγον᾽ Her. F. 208. 
ἀρίτην Χεῤῥονησίαν πλάκα Ηρα. 8. 
ψυχὴν τ᾽ ἀρίτῃ Hec. 580. 4 φίλα 
γυναικῶν, àpísa 3' Hip. 849. ἀρίτη 
δόξασα γυνὴ Al. 84. et ita Alcestis 
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γυνὴ ἀρίφη dicitur v. 149. 150. et 

325. plora v. 236. et 444. et μέγ᾽ 

ápísg v. 901. et μέγ᾽ àpísa v. /45. 

et tandem ἀρίτη ἄλοχος v. 24 Ι. γνώμη 

δ᾽ ἀρίτη μάντις Hel. 763. et ἀρίξην 

μαντικὴν v. 766. ápísnc σωφρονεΞξάτης 

S ἅμα Hel. 1700. σὺν ταῖς ἀρίΞξαις 

Tpoácw Hec. 1052. ἀρίτας ϑυγατέ- 

- pac Or. 748. οὖ ita πάντων ápísac Sv- 

yarépac Bac. 1232. ὦ λῆμ᾽ &pisov Iph. 

A. 1422. et Iph. T. 609. ἀτρέκεια δ᾽ 

ἄριτον Alemen. fr. III. 1. ἄριξτα γάρ 

σοι Hel. 1306. ταῦτα γὰρ δέλοις 

ἄριτα Alcmen. fr. V. 2. dpisa ad- 

verbialiter positum : ϑήσομαι τἄμ᾽ ὡς 

ἄριτα An. 379. ἅψαιτ᾽ ἄριτα Iph. A. 

57. b)jfM4éNrwsoc. αὐτὸς avr8 βέλτιξος 

Antiop. fr. XXXIV. 4. ὦ βέλτιςε 

τέκος Sis. fr. III. 1. χρῆσθαι τοῖσι 

βελτίτοις ἀεὶ Iph. A. 503. &£ÀA8 τὰ 

βέλτισϑ᾽ And. fr. XIII. 2 vid. etjam 

Epist. II. p. 500. 9. III. 3. IV. 14. V. 

]. et p. 504. 33. c) λῷςος. Ζεὺς ὁ 

λῷτος Phryx. fr. VI. 3. τὸ Àgsov 

- σοῖσι βέλευσαι δόμοις Hip. 901. ἀν- 

ϑρώπιον  XQsov Cy. 185. ἐρεῖς τὸ 

Aósov Her. 170. ἕν μὲν τὸ Xósov 

Her. F. 196. εἰς τὸ λῷτον ἐμβιβάζαεσ᾽ 

ἴχνος Her. F. 866. μακρῷ λῷστα βρο- 

Τοῖσι Med. 127. τὰ λῷΞα καὶ κάλλιτα 

Med. 572. καμοὶ τάδ᾽ ἐπκι λῷτα Med. 

935. Agsa yàp μακρῷ τάδε An. 692. 

τὰ Ags ἂν εἴη Her. 1021. Dicitur 

etiam Adisoc: τὸ λώϊτον φρονεῖν Hip. 

fr. VIII. 1. 
᾿Αγάϑων fuit Euripidis inimicus, Epist. 

V. 
᾿Αγάλλειν. γαμηλίες εὐνὰς ἀγῆλαι 

Med. 1027. ϑηροφόνον ϑεὰν Οἰνωᾶτιν 

ἀγάλλει Her. F. 379. ἐκλέλοιφ᾽ ἕορ- 

τὰς, αἷς πάροιϑ᾽ ἠγαλλόμην Tro. 452. 

τὸν εὔϊον ἀγαλλόμεναι Dac. 158. 

ἀγάλλῃ; Bac. 1195. 

"AyaAua. ὠδῖνος ἄγαλμα δίας Hec. 

A61. sépva S ὡς ἀγάλματος κάλλιξα 

Hec. 560. κόσμον προστιϑεὶς ἀγάλ- 

ματι Hip. 631. πρὸς τόδ᾽ ἄγαλμα 

ϑεᾶς An. 115. ὁρᾷς ἄγαλμα Θέτιδος 

AVAN 

1441. 1448. et 1480. κλέψας ἄγαλμα 

Rh. 502. νεκύων ἀμενηνὸν ἄγαλμα 

Tro. 193. διδυμογενὲς ἄγαλμα πα- 

τρίδος Hel. 207. εἰ ἐξαλειφϑεῖσ᾽, ὡς 

ἄγαλμ᾽ Hel. 269. νεφέλης ἄγαλμ᾽ 

ἔχοντες Hel. 712. et ita νεφέλης λέγεις 

ἄγαλμ᾽; v. 1235. καλλινίκβ δορὸς 

ἄγαλμ᾽ Her. F. 49. γενναίων δ᾽ ἀρε- 

ταὶ πόνων, τοῖς Sav&cw ἄγαλμα Her. 

F. 358. σοφῆς ἄγαλμα χειρὸς An. fr. 

XXIX. 93. ἀνόνητον ἄγαλμ᾽ Hip. fr. 

in fin. notar. et Thes. fr. III. 1. 

Ἑκάτης ἄγαλμα - $wc$óps Fr. inc. 

CXXVI. ἀγάλματα συτολίσαι Or. 

1435. ἶσα δ᾽ ἀγάλμασι χρυσοτεύκτοις 

Ph. 228. ϑεῶν δεξίμηλ᾽ ἀγάλματα 

Ph. 635. προσευχόμεσϑα τοῖσι σοϊς 

ἀγάλμασι Hip. 116. ἀγαλμάτων φύ- 

Aa£ Hip. 1399. νερτέρων ἀγάλματα 

ΑΙ. 616. ἀγαλμάτων ἱκέτις An. 860. 

Νηρέως ἀγάλμαϑ᾽ Iph. T. 273. ἀγάλ- 

par. εὔϊα το. 451. προστίϑησ᾽ ἀγάλ- 

para "Tro. 1212. Φρύγια πέπλων 

ἀγάλματα Ττο. 1220.--φέρειν γάμων 

ἀγάλματ᾽ Hel. 1449. δρόμων τ᾽ ἄλλων 

ἀγάλματ᾽ Her. F. 425.--ονεκρῶν ἀγάλ- 

μασιν Her. F. 703. αἱ δὲ σάρκες; 

ἀγάλματ᾽ ἀγορᾶς εἰσίν El. 388. — πό- 

λεως ἀγάλματα φοιτῶσ᾽ Aut. fr. II. 

10. κόμης ἀγάλματ᾽ ἐξενέγκωμαι El. 

871. ἀγάλματ᾽ eps κρατὶ El. 873. 

τὰ Δαιδάλεια ἀγάλμαϑ᾽ Επι. fr. IX. 

3: 
᾿Αγαμεμνόνειος παῖς; i. e. Orestes, Or. 

836. et ᾿Αγαμεμνόνειος κέλωρ An. 

1034. ᾿Αγαμεμνόνειον κρᾶτ᾽ Rh. 258. 

᾿Αγαμεμνονεία παῖς Iph. T. 1290. 

᾿Αγαμεμνόνεια σκηνὰ Rh. 44. σκηναῖς 

᾿Αγαμεμνονείαις "Tro. 139. ᾿Αγαμε- 

μνόνειον ϑάλος Iph. T. 170. 

᾿Αγαμεμνόνιος δύμος Or. 179. "Aya- 

μεμνογία παΐς Iph. T. 1115. 

"Ayapoc. γάμος ἄγαμος Hel. 696. 

ἀγάμες ürékvaec τε βροτῶν ΑἹ. 885. 

ἐξὸν ἀτέκνοις ἀγάμοις 7 εἶναι Al. 891. 

ἄγαμος, innupta, Or. 205. Sup. 786. 

Iph. T. 220. et Hel. 695. 

l'Ayar. ἄγαν àroó£xs Or. 313. τὰς 

An. 245. ματέρος ἄγαλμα φόνιον ἄγαν προϑυμίας Or. 707. ἐκ ἄγαν 

ἐξέλοι Sup. 370. καλὸν δ᾽ ἄγαλμα 

πόλεσιν Sup. 8578. τὸ σὸν ἄγαλμα 
σφ᾽ ἐπήνεσα Ph. 771. εἰμὶ δ᾽ ἐκ ἄγαν 

σοφὴ Med. 305. ἐκ ἄγαν σοφὸς Med. 

Sup. 631. ἐκέτε φύλον ἄγαλμ᾽ ὄψομαι 583. ἔρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν 

Sup. 1163. ἄγαλμα ϑεᾶς Iph. T. 87. 

Conf. v. 112. 978. 997. 1158. 1385. 
627. τῷ μηδὲν ἄγαν Hip. 265. ὠμὸς 

ὧν ἄγαν Al 65. ἄγαν μ' ὑβρίζεις 
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- Al. 682. τὴν ἄγαν λύπην Al. 797.| λίαν τίνα μοι; Ion. 771. $6 ἀγγελίας 

- ἄγαν φιλόξενος Al. 812. ἄγαν y 

ἔλεξας An. 304, ἄγαν προνωπὴς An. 

730.. ὃ δειμαίνεις ἄγαν An. 869. 

ἄγαν ἐφῆκας γλῶτταν An. 955. ἐξογ- 

«oir ἄγαν Sup. 8064. εἰ κατῳκτίσϑην 

ἄγαν Iph. A. 686. αἰνόμενοι γὰρ οἱ 

"ya Sol τρόπον τινὰ μισᾶσι τὸς αἰνόντας; 

ἐὰν αἰνῶσ᾽ ἄγαν lph. A. 980. ἄγαν 

y αἰνόμενος Mer. 205. ἄγαν χρονί- 

ζειν Iph. T. 1219. τὸς ἄγαν γ᾽ ἐρω- 

μένας Rh. 668. ἄγαν Βρόμιος ἄναξ 

ἀπώλεσ᾽ Bac. 1247. φρονημάτων τῶν 

ἄγαν ὑπερφρόνων Her. 389. et fr. inc. 

Bar. 7. ἄγαν αὐτὸν 8 παρόνϑ᾽ ὅμως 

ςένεις Mel. 1414. μὴ νῦν ἄγαν ἐκ- 

τήξῃς χρόα Hel. 1435. ὄτ᾽ ἄγαν 

πρόσω Hel. 1898. ἄγαν γ᾽ ὁ κλεινὸς 

Ἡρακλῆς Her. F. 1414. ἐχ ὅτως 

. ἄγαν χαίρω El. 1106. δακρύτ᾽ ἄγαν 

El. 1181. αἱ ἄγαν τρυφαὶ Alex. fr. 

ΟΧΥ. 2. ϑερμὴν ἄγαν Cres. fr. XIII. 

b. ἵν &r ἄγαν πῦρ Er. fr. 1. 16. 
φεύγοντες ἄγαν voc8o! ὁμοίως τοῖς 

ἄγαν ϑηρωμένοις Hip. fr. V. μὴ σκυ- 

“ρωπὸς ἴσϑ᾽ ἄγαν Inus fr. XX. κακοὶ 

ἄγαν κρατᾶντες CEnei. fr. IX, 2. τὲς 

ἄγαν πόνες CEnom. fr. V. 4. ἐδ᾽ &ya 

εὔογκος Sy. fr. III. 2. ἄγαν μωραί- 

γοντι Fr. inc. CXVIII. 8. τῶν ἄγαν 
γὰρ ἅπτεται ϑεὸς Fr. inc. CXXIX. 1. 
j Σπαρτῶν τῶν ἄγαν πολεμικῶν Fr. 

inc. CCV. 
᾿Αγανακτεῖν. 
Epist. V. 

᾿Αγανῶς Iph. A. 601. 
᾿Αγαπάζειν. νέκυν ἀγαπάζων Ph. 1337. 
᾿Αγαπᾷν. ἠγάπα νεκρὲς Sup. 764. δα- 
κρύοις ἂν ἠγάπων IHel. 943. 

Ἰάγασϑαι." ἀγάμεϑ᾽, ἀγάμεϑα Ph. 1061. 
ἐκ ἄγαμαι ταῦτ᾽ ἀνδρὸς lph. A. 28. 
ἄγαμαι λήματος Rh. 245. ἐκ ἀγα- 

σϑῆναι φίλοις Her. F. 845. εδεὶς, 
ὅστις ἐκ ἠγάσϑη τέ σα τῆς φιλανϑρω- 
πίας Epist. III. 8. τίς σ᾽ εκ ἂν ἀγά- 
σαιτο; Epist. IV. 

'Ayasóc. βίος ἀγατὸς ἐν φάει Hec. 
169. 

᾿Αγγελία. ἀγγελίας βάρος Hec. 107. 
δὸς ἀγγελίαν ἀγαϑάν Or. 1276. ὃυ- 

- στυχὲς ἀγγελίας ἔπος Ph. 1540. ἥδις᾽ 
c ἂν τήνδ᾽ ἀγγελίαν δεξαίμεσϑ᾽ Iph. T. 

447. ἀγγελίαν μοι ἐνέγκατε Her. 751. 
καρύξατ᾽ ἀγγελίαν Hel. 1507. ἀγγε- 

'ApysNás ἀγανακτᾶντος 

ψευδεῖς ἔχακε Iph. 'T. 461. 
᾿Αγγέλλειν. τί τόδ᾽ ἀγγέλλεις ; Hec. 

188. ἀγγέλλεσ᾽ (pro ἀγγέλλεσι)᾽ Ap- 

γείων δόξαι Hec. 196. ἄγγελλε, πα- 

σῶν ἀϑλιωτάτην ἐμὲ Hec. 4235. Ταλ- 

ϑύβιος ἤγγειλέ μοι Hec. 727. ὁ γὰρ 

᾿Αργείων ἀγγέλλεσί μοι Hec. 735. 

ὀνείρατ᾽ ἀγγέλλεσα Or. 617. ἀγ- 

γέλλωμεν εἰς πόλιν τάδε; Or. 1539. 
βάξιν, ἣν ἤγγειλέ μοί τις Or. 1559. 

καινὸν ἀγγέλλων ἔπος Ῥμ, 1082. ὃς 

πᾶν ἀγγελεῖ Ph. 1344. μῶν τιν᾽ ἀγ- 

γέλλων τύχην ; Med. 1009. ἤγγειλας, 

οἵ ἤγγειλας Med. 1011. καινὸν ἀγ- 

γελεῖ κακὸν Med. 1120. σὴν ἀγγελῶ 
παρεσίαν Al. 207. ἐφ᾽ οἷσιν ἦλϑες 

ἀγγέλλεσα An. 822. οἵας ἀγγελῶν 

ἥκω τύχας An. 1071. πρὸς τίν᾽ ἀγ- 

γεῖλαί με χρὴ Sup. 99. ἥκω---νίκην 

ἀγγελῶν ϑὰρ. 638. εὖ μὲν νότον 

ἀγγέλλεις Sup. 641. πάντ᾽ ἂν ἀγ- 

γέλλοις φίλα Sup. 643. τί δαὶ κασι- 

γνήταισιν ἀγγελῶ; lph. A. 1448. 

ϑέλεις ἂν ἀγγεῖλαι Iph. T. 582. vid. 

etiam v. 588. et 769. ἄγγελλε δ᾽, 

óc ὄλωλ᾽ Iph. T. 704. πῶς yàp ἀγ- 

γείλειεν ἄν; Iph. T. 740. φόρτον 

ἀγγέλλων Iph. T. 1306. τὰ μὲν ày- 
γέλλεις δείματ᾽ Rh. 84. νέον ἀγγέλ- 
λειν Rh. 39. ἀγγέλλων φόβον Rh. 
52. σύ ποίμνας ἥκειν ἔοικας ἀγγελῶν 
Rh. 268. κοινὸν ἀγγέλλεις £roc—; 
Tro. 55. κοινὸν ἀγγελῶν λόγον Tro. 
238. ἀγγελῶ ἀγγέλματα Tro. 705. 
ἤγγειλας κακά Her. δ4. μάχης ἀγῶνα 
πρῶτον ἀγγεῖλαι ϑέλω Her. 798. ἄγ- 
γειλον εἴσω δεσπόταισι Hel. 454. 
πικρῶς ἂν οἶμαί γ᾽ ἀγγελεῖν τὲς σὲς 
Aóysc ibid. v. 455. τάδ᾽ ἀγγέλλει 
σαφῆ; Hel. 1216. ἀγγέλλων Saveiv 
Hel. 1534. τάδ᾽ ἀγγελᾶντα Hel. 

1633. τὲς ϑεῶν ἀγγέλλοντας φήμας 

Ion. 180. ὦ κάκ᾽ ἀγγέλλων πάτερ 
Her. F. 1186. πικρὰ δ᾽ ἀγγείλαιμεν 
à» El. 418. πᾶσιν ἀγγέλλω φίλοις 
El. 762. πᾶσι δ᾽ ἀγγέλλω βροτοῖς 
Antiop. fr. XVIII. 1. 2) Pass. ἀγ- 
γελϑεῖσά μοι γενναῖος Hec. 591. 
κἀνθάδ᾽ ἠγγέλης μανεὶς Iph. T. 
932. ἀγγέλλεται δόλος κρυφαῖος Rh. 
91. 
Αγγελμα. μῶν τι πολεμίων πάρα ἄγ- 

γελμ᾽ Or. 874. σώσαις ἡδοναῖς ἀγ- 



ATLTEI 

γελμάτων Iph. T. 1184. ἀγγελῶ 
ἀγγέλματα Ἴτο. 706. ὦ χαῖρε καὶ σὺ 
τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν Her. 660. 
ἠλευϑερῶσϑαι τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασι 
Her. 789. 

"AyytNoc. ἃ μακρὰν ὅδ᾽ ἄγγελος Or. 
848. κακῶν ἤκεις ἄγγελος Or. 854. 
Alios nuncios, in Euripide occurren- 
tes, vide Ph. 83. et 1343. Hip. 1175. 
Sup. 459. et 462. Iph. A. 1613. Rh. 
264. et 340. καινῶν ἄγγελον βε- 
λευμάτων Med. 270. et Tro. 703. ὁ 
Διὸς ἄγγελος vocatur Mercurius Iph. 
A. 1302. et El. 462. βοὴν ἄγγελον 
φόβε Her. 656. ἐν ἀγγέλῳ γὰρ κρυ- 
πτὸς ὀρϑδται λόγος Fr.inc. ΟΟΧΧΙΨΝ. 
Collective de universo hominum coetu, 
nempe de excubiis militaribus, dicitur 
ἄγγελος Rh. 50. μῶν 8$ δοκεῖ σοι 
φροντίσαι τιν᾽ ἀγγέλων Δ. 82. μυρίων 
Vm ἀγγέλων An. 563. ἄνδρα χρεὼν --- 
dk ἀγγέλοισι τὲς ἐναντίας ὁρᾷν Her. 
393. πᾶ γὰρ ἄγγελοι ; El. 759. ἄγ- 
γελος de foemina dicitur An. 83. et 
ἄγγελον γλῶσσαν λόγων δὲς Sup. 
203. 

"A'yyoc. εἰς δ᾽ ἄγγος ἴδιον πληρώσαν- 
τες Iph. T. 953. χοῆρες ἄγγος IaA- 

λάδος Iph. T. 960. αὐτῷ σὺν ἄγγει 
Ion. 32. vid. etiam vers. 1337. 1398. 
et 1412. τόδ᾽ ἄγγος τῷδ᾽ ἐφεδρεῦον 
κάρᾳ φέρεσα El. 55. 

Δλγειν. ἡ πεπρωμένη δ᾽ ἄγει ϑανεῖν 
Hec. 43. ἄγετ᾽, ὦ παῖδες, τὴν γραῦν 
πρὸ δόμων, ἄγετ᾽ —Hec. 59. et 60. et 
ita hoe verbum in significatione du- 
cendi sepissime occurrit, ut Hec. 266. 
369. 386. 1213. Or. 65. (ubi est 
ἀγαγὼν) 474. 628. 740. 1444. Ph. 
78. 444. et 469. (quibus tribus Phc- 
nissarum locis de duce exercitus di- 
citur) Med. 726. 736. 750. 1045. 
(ubi abducere notat) Al. 1024. An. 
557. 561. 568. 607. 985. 1062. Sup. 
14. 360. 1104. Iph. A. 415. 588. 
642. 885. 893. 905. 1475. 1556. Tro. 
188. Bac. 1353. et El. 1021. λυπρὰν 
ἄγεσαν ijuépay—kKec. 364. δόλῳ με 
τοιῷ δ᾽ ἤγαγ᾽ Hec.1146. κτύπον ἠγά- 
γετε Or. 1838. ὃς ἄγαγ᾽ (pro ἤγαγε) 
“Ἑλλάδ᾽ Or. 1965. τήνδ᾽ ἄγεσ᾽ ἐρημίαν 
Med. δ0. ἐξέδα κόρην, ὅτῳ σε ϑυμὸς 
ἦγεν Med. 810. εἰ δὲ πρὸς βίαν ἄγοι 
Med. 1216. vid. etiam An. 754. et 
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βία 7 ἄγεις Iph. A. 819. σχολὴν 
dyscay Med. 1238. ἵν᾽ ὀλβιόδωρος 
ἄξει ζαϑέα χϑὼν εὐδαιμονίαν Hip. 
750. ἄκαμπτον φρένα ἄγεις Hip. 
1209. ἄγει μ᾽, ἄγει μέ τις---ΑἹ. 260. 
πέποιϑ᾽ ἀξειν ἄνω (in vitam reducere) 
"AAkgsw ΑἹ, 856. ἄγει δάκρυ Al. 
1084. ἡσυχίαν ἄγομεν An. 148. τρί- 
πωλον ἅρμα ἄγων An. 277. εἰς ξύμ- 

βασιν ἄγειν An. 424. ἐκεῖσε δεῦρό τ᾽ 
ἤγαγες πάλιν An. 619. εἰς δὲ spa- 
τείαν ἄγων Sup. 220. ἄγεσα ϑυμὸν 
εἰς ὑπερξολὰς Sup. 480. ἦγον ἐκ φόνϑε; 
Sup. 762. ἦγες σφάγιον Δαναοῖς Iph. 
A. 135. ᾿Ατϑίδος δ᾽ ἄγων ἑξήκοντα 
νῆας Iph. A. 247. vid. etiam vers. 
262. λευκήρετμον δ᾽ ἄρη Τάφιον ἦγεν 
Iph. A. 284. βλέφαρα πρὸς τἀναιδὲς 

ἀγαγὼν Iph. A. 379, εἰς οἶκτόν μ᾽ 
ἄγεις lph. A. 088. ἄγειν σύμπλεον 
ἐμὲ Iph. A. 666. ἀγελαβδσ᾽ 'Opésqv 
Iph. A. 1118. ἄξει δ᾽ 8x ἑκᾶσαν áp- 
πάσας Iph. A. 1365. ἐς ἄρκυν ἤγαγες 
Iph. T. 77. τί με πρὸς ναὸς ἄγαγες 

Iph. T. 138. διὰ πόνων ἄγει Iph. T. 
988. κἄμ᾽ ἐπ’ εὐπρύμνε νεὼς ἄξεις 
Iph. T. 1001. ἦγον διὰ χερῶν πρυ- 
μνήσια Iph. T. 1352. κλύδων πα- 
λίῤῥες ἦγε ναῦν Iph. T. 1397. sparóv 
μέλλεις ἄγειν ἈΝ. 110. εἰς δόλον 
ἄγει Rh. 128. τί ποτ᾽ εὐτυχίας ἐκ τῆς 

μεγάλης Τροίαν ἄγει πάλιν εἰς πένϑη ΄ 

Rh. 883. ἐλπίδων ποίων ὕπο ἄγετε 
τὸν πόδα Ττο. 506. ἄγετε, φέρετε, 
ῥίπτετέ νιν Ττο. 709. 08" ᾿Ελλάδος 
ἄγαγε πρῶτον ἄνϑος το. 807. πάντα 
γὰρ κατὰ δίκην τὰ ϑγήτ᾽ ἄγεις Tro. 
888. βίᾳ γὰρ παῖδα φῇς ἄγειν Tro. 
998. vid. etiam Her. 64. et 68. et 
128. et 255. ἐξόρες Báxyac ἄγειν 

ζητῇ Bac. 51. ἄγει 3i&cec Dac. 115. 
κῶλον ἄγει ταχύπον Bac. 168. πρόσϑ᾽ 
ἄγειν r8 Bakxyíe Bac. 225. τελετὰς 
ἄγεις εἰς Ἑλλάδα; Dac. 465. εἰς 
δεσμὸς ἄγεις Dac. 518. τὸν νεανίαν 
ἄγω εἰς ἀγῶνα μέγαν Bac. 972. ἦμαρ 
εἰς νύκτα εὖ ἄγοντ᾽ Bac. 1007. Θήβας 
δ᾽ àvávópec ὧδ᾽ ἄγεις; Bac. 1035. 
ἦγεν, ἦγεν εἰς μέλαν πέδον Bac. 1063. 
ὡς κλῶν᾽ ὄρειον ἄγων Dac. 1066. 
βίοτον ἡδέως ἄγειν Cy. 452. ἐπισπά- 

σας κόμης Hel. 115. ἄγεσα Sávarov 

Hel. 243. εἰς τὸ δεῖμα περιβαλών p! 

ἄγει Hel. 319. ῥόϑια μέλεα ἄγων 
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Hel. 1127. νεφέλας ἐπὶ ναυσὶν ἄγων) xe, 'Apytía morapa, παισὶν βιοδώροις 
Hel. 1149. ναῦν, ἐν ἡ τάδ᾽ ἄξομεν) Xan.fr. 
Hel 1426. ἦγον αἰῶνα lon. 638. 
ξένον ἄγων σ᾽ ἐφέτιον Yon. 654. δε- 
σπότην ἄγειν lon. 838. ἦγες (pro 
ἦγες) ἀναιδείᾳ Yon. 895. ἕτοιμ᾽ ἄγειν 
τὰ ϑύματ᾽ Her. F. 453. καὶ ϑῆρά γ᾽ 

εἰς φῶς τὸν τρικάρηνον ἤγαγον Her. F. 
611. κακῶν δὲ πέλαγος εἰς τόδ᾽ ἤγα- 

γες Her. F. 1088. ἁμετέραν ἄγει νί- 
καν ΕἸ. ὅ90. μῦϑον εἰς καμπὴν ἄγω 
El. 659. τόσδ᾽ ὄχες φάτναις ἄγοντες 
El. 1136. μύϑες εὐπροσηγόρες ἄγων 
Dan. 45. τὸν γὰρ κάκιτον πλδτος εἰς 
πρώτος ἄγει Xlcmen. fr. VII. 2. εἰδὼς; 
πολλάκις ὅτι τὸ λυπδν ὕξερον χαρὰν 
ἄγει Antig. fr. XIV. 2. ὁ δ᾽ εἰς τὸ 
σῶφρον ἐπ᾽ ἀρετήν 7 ἄγων ἔρως ζηλω- 
τὸς CEdip. fr. XV. 3. et inc. Bar. 50. 
1. ὅταν σχολὴν ἄγεσα τυγχάνει Δίκη 
Phryx. fr. V. 4. ἄγων---ἐκ τῆς ὕπερϑε 
περιφορᾶς Sis. fr. I. 28. ὁ φόβοε---εἰς 
ἔκπληξιν ἄγει Fr. inc. XVI. 5. τἀμ- 
φανῆ δ᾽ ὑψηλ᾽ ἄγειν Fr. inc. KXXIX. 
3. et inc. Bar. 47. 4. πρὸς τὴν δίκην 
ἄγειν Fr. inc. XLII. 3. εἰς ἐλπίδ᾽ 
ἄγει Fr. inc. CLXV. 6. τὲς δ᾽ εὐτυ- 
X8vrac ἄγει τὸ παρ᾽ ἐλπίδα Fr. inc. 

CLXXXVII. 4. 2) Pass. ἄγεσϑαι. 
ἄγομαι δὲ ἅλιον ἐπὶ πέλαγος Hec. 
937. αὐτὰ δ᾽ ἐκ ϑαλάμων ἀγόμαν (pro 
ἠγόμην) An. 109. εἰς κλισίαν λύκων 
δολίην ὅτ᾽ ἀγόμαν Iph. T. 858. δόλα 
δ᾽ ἄγομαι Tro. 140. ἀγόμεϑα λεία 
σὺν τέκνῳ το. 610. ἀγόμεϑα, φε- 
ρόμεϑα το. 1310. μυριάσι χειρῶν 
ἀγόμενοι νεανίδων Bac. 744. yó- 
μέεσϑα ζεῦγος à καλὸν νεκρῶν Her. F. 
454. 3) Med. Ἑλένην ἀγόμενος Or. 
246. vid. etiam vers. 248. “Ἑλλην᾽ 
£c οἶκον ἠγόμην Med. 1331. εἰς δό- 

psc ἄξεσϑαι κακὸν μέλλοντες ΗΙρ. 
652. ἄγε μεσύν σοι πρὸς ϑεῶν, ἄγε 
κάτω Al. 383. ἵππος ἄγεσθαι AI. 
1038. ἄταν ἠγάγετ᾽ εὐναίαν εἰς ϑα- 
λάμες Ἑλέναν An. 104. ἄγε λαβὼν 
τὰς Ἡρακλείας παῖδας Her. 808. ὁ 
κλεινὸς Ἡρακλῆς νιν ἤγετο Her. F. 12. 
μάντιν ἐχ ἕτερον ἄξομαι Her. F. 911. 
d'ya με, ὦ ξένε An. fr. VI. καὶ τὰς 
μὲν d£ Sci. fr. V. ]. 

᾿Αγείρειν. κόσμον τ᾽ ἀγείρασ᾽ aixpuaXo- 
τίδων πάρα Mec. 615. Νύμφαισιν, 
ὀρεσσιγόνοισι ϑεαῖς, ἵν᾽ ἀγείρω γ᾽ Ἰνά- 

᾿Αγεῖσϑαι; dor. pro ἡγεῖσϑαι. ὦ τλᾶμον 
ἅγησαι μοί πὲς; ἅγησαι Hec. 170. 171. 
πρόπαρ ὃς ἁγεῖται epara Ph. 12]. 

᾿Αγείτων. ὅτως ἀγείτων οἶκος El. 1130. 
᾿Αγέλα vid. ἀγέλη. 
᾿Αγελαῖα βοσκήματα Bac. 676. 
᾿Αγέλη. ἐπὶ ϑανάσιμον ἀγέλαν πεσόντα 
Bac. 1021. ἐν ποταναῖς ἀγέλῃσιν ϑείη 
Hip. 734. ἀγέλαις ὀλβίαις Hel. 1276. 
πτηνῶν τ᾽ ἀγέλαο---Ἰοη. 106. 
ἀγέλας Her. F. 1276. 

"Avveuóvevpa, dor. pro ἡγεμόνευμα. &yc- 
μόνευμα νεκροῖσι πολύξτονον Ph. 1499. 

᾿Αγεμὼν, dor. pro ἡγεμών. tke δ᾽ ἐν- 
γύχιος ἁγεμὼν Rh. 228. 

᾿Αγεννῶς Iph. A. 1458. 

'"Ayépasoc. τύμξον ἀγέρατον Hec. 117. 
ἀγέρατον ὄνομα Bac. 1375. 

᾿Αγή. πρὸς ἁρμάτων τ᾽ ἀγαῖσι Sup. 
693. 

πόνων 

᾿Αγήραντος. ἀγήραντον πόλον Epig. I. 
} 

᾿Αγήραος. ἀγήραον ϑυμὸν Hip. 1114. 
᾿Αγήρατος. ἀγήρατον βιοτὰν Iph. A. 
567. 

᾿Αγήρως. κόσμον ἀγήρω Fr. inc. CLIII. 
6. χάριν ἀγήρω Sup. 1177. 

᾿Αγήτωρ, dor. pro ἡγήτωρ. ἁγήτωρ με- 

λέων vocatur Apollo Med. 426. 
᾿Αγιςεύειν βιοτὰν Bac. 74. 
᾿Αγκάλη : sed semper in plurali apud 
Euripidem dicitur, nusquam in sin- 
gulari. ἀγκάλαισι περιφέρων Or. 464. 
λάβε σὸν παῖδ᾽ ἐν ἀγκάλῃσι Hip. 1432. 
ἡ δὲ λαμβάνοσ᾽ ἐν ἀγάκαλις Al. 188. 
ἐν ἀγκάλαις ἔχειν ΑἹ. 852. ἕρπε δεῦρ᾽ 
ὑπ᾽ ἀγκάλας, βρέφος An. 723. ἡγϑδ, 
τέκνον, μοι, δεῦρ᾽ ὑπ’ ἀγκάλαις saStic 
An. 748. ἐν ἀγκάλαις χρἥζεις---ἔχειν ; 
Iph. A. 385. νεανίδαισιν ἀγκάλαις 
Iph. A. 615. μητέρ᾽ ἀγκάλαις ἐμὴν 
&xeca Iph. T. 289. βρέφος ἔλιπον 
ἀγκάλαις Iph. T. 834. ἐπὶ ματέρος 
ἀγκάλαισι ϑρώσκων Iph. T. 1251. 
παῖδ᾽ Exec ἐν ἀγκάλαις Rh. 948. 
ἀγκάλαισι δορκάδ᾽, ἢ σκύμνες λύκων 
ἀγρίες ἔχεσαι Dac. 698, τίνος πρό- 

σωπον ἐν ἀγκάλαις ἔχεις ; Bac. 1276. 
ἐξέϑρεψα mai ἀγκάλαις; Cy. 142. 
μητρὸς ἦν (eram) ἐν ἀγκάλαις Ion. 
280. ἐπ᾽’ ἀγκάλας λαβεῖν Ion. 761. 
πρὸς ἀγκάλαις πεσεῖν Ion. 9602. χερὸς 
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ὑπ’ ἀγκάλαις ἐμαῖς lon. 1337. ἐν 

ἀγκάλαις μητρὸς τρυφῆσαι Ion. 1375. 

ἐμῶν βρέφος ἀγκαλῶν Ion.1454. ἃρ- 

πάσαντ᾽ ἐς ἀγκάλας lon. 1598. δές 

τ᾽ ἐς ἀγκάλας κοινωνίαν δύτηνον Her. 

F. 1362. τάχ᾽ ἂν πρὸς ἀγκάλαισι 

πηδῶν ἀϑύροι Dan. ΠΧ 312:92)J 

ἀγκάλαι tribuuntur etiam rebus in- 

apnimatis, ut a) oceano, seu marl: 

Ὠκεανὸς ἀγκάλαις ἑλίσσων Or. 1378. 

πελαγίας ἐς ἀγκάλας Hel. 1068. et 

1452. quo posteriore loco pro πελα- 

yíac legitur πελαγίας. b) eetheri : 

ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις Fr. inc. I. 2, 

ἔΑγκος ἀμφίκρημνον Bac. 1049. 

᾿Αγκρεμανγύναι pro ἀνακρεμαννύναι 

ἀγκρεμάσας ϑαλάμοις Er. fr. VI. 5. 

᾿Αγκύλη. ὁ ἀγκύλας---ἐν χεροῖν ἔχων 

Or. 1477. 
᾿Αγκυλωτός. ἐκ ἀγκυλωτοῖς Θεσσαλῶν 

soxácpactw Dac. 1203. 

"Avykvupa. οἴκων ἄγκυρα ἐμῶν Hec. 80. 

ἐπωτίδων ἄγκυραν Iph. T. 1351. ἄγ- 

κυρα δή με τὰς τύχας ὀχεῖ μόνη Hel. 

284. καϑῆκ᾽ ἐμαυτὸν εἰς &N, ἄγκυραν 

πάρα Hel. 1000. γαῦν τοι pé ἄγκυρ᾽ 

ἐδαμῶς σώζειν φιλεῖ Phaéth. fr. IV. 1. 

ἥδε μοι τροφὸς, μήτηρ; ἀδελφὴ, δμωὶς; 

ἄγκυρα, Ξέγη Fr. inc. CLXXXV. 2. 

πλεκτὰς ἐξανῆπτον ἀγκύρας Iph. T. 

1408. ἐάνπερ ναῦν ἐπ᾿ ἀγκύρας λάβω 

Hel. 1077. 

᾿Αγκών. ϑὲς δὴ τὸν ἀγκῶν᾽ εὐρύϑμως 

Cy. 560. ἐμοῖς ἐν ἀγκῶσι τέκνα ϑῶ- 

μαι Sup. 817. εἰς ἀγκώνων £Uyüc 

ἐνδώσειν Iph. A. 131. 

᾿Αγλαΐα. ἐκ ἐπ᾽ ἀγλαΐας ϑυμὸν---ἐκ- 

πεπόταμαι El. 175. προσϑήματ᾽ ἀγ- 

λαΐας ΕἸ. 192. σὺν ἀγλαΐα El. 861. 

᾿Αγλάϊσμα. τὸ μητρὸς ἀγλάϊσμ᾽ Hel. 

11. ὃ δ᾽ ἀγλαῖσμα δωμάτων ἐμδ 7 

ἔφυ Hel. 289. τυρὰ δὲ χέρσος ἀγλαϊσ- 

μάτων El. 325. 

᾿Αγλαός. ἀγλαὸν ἕδραν An. 135. 

᾿Αγλωσσία. ἀγλωσσίᾳ ληφϑεὶς Alex. 

fr. III. 2. 

᾿Αγμός. διὰ δὲ χειμάῤῥε νάπης ἀγμῶν 

τ᾽ ἐπήδων Bac. 1092. 

“Αγνεύειν. ἁγνεύειν δοκῶ ; Hip. 655. 

χείρας ἁγνεύει ϑεοῖς Iph. T. 19271 

ἁγνεύει λεχώ El. 654. 

“Αγνευμα. οἵαις ἔλυσας συμφοραῖς 

ἅγνευμα σὸν Ττο. 501. 

τι ϑεῖον El. 256. 

ἅγνευμ᾽ ἔχων 

ΑΥΝΩ 

“Αγνίζειν. κρατὸς ἁγνίσει τρίχα ΤῸ ΠΣ 

'πόντα πηγαῖς ἁγνίσαι Iph. T. 1039. 

ἅγνισον χρυσῷ μέλαϑρον ib. 1216. 

ἁγνιῶ (pro ἁγνίσω) χέρας Her. F. 

940. χέρας σὰς &yvícac μιάσματος 

Her.F.1924. ἐδ᾽ ἥγνισαι σὸν αἷμα 

Or. 429. σώμαϑ᾽ ἁγνισϑῇ πυρὶ Sup. 

1210. ἁγνισϑεὶς φόνῳ Iph. T. 705. 

χεῖρας ἡγνίζα πυρὶ Her. F. 1145. 

ἡγνίσμεϑα λετροῖσι καϑαροῖς El. 793. 

"Ay viséoy Iph. T. 1199. 

᾿Αγνοεῖν. τὸν λόγον ἀγνοῶ Ph. 714. 

μηδὲν ἀγνόει An. 900. d ϑαῦμά c 

ἡμᾶς ἀγνοεῖν Iph. A. 823. vid. 

etiam Epist. V. 
'"Ayvóc. ἁγνὸς εἰμὶ χεῖρας Or. 1604. 

&yv8 Πιτϑέως παιδεύματα Hip. 11. 

ἁγνὸς ὧν Hip. 102. ἁγνὸν βωμὸν 

An. 428. ὀχ ἁγνός εἰμὶ Her. 1011. 

ἁγνὸν ὅρκον Hel. 841. τόϑ᾽ ἁγνὸς 

à» El. 975. ἁγνὸν βίον τείνομεν Cret. 

fr. II. 10. ἁγνοῖς καθαρμοῖς Iph. T. 

1191. ἔτ᾽ à σ᾽ ἁγνὴ χρόα Tro. 453. 

ἁγνὰς ἐννέα Πιερίδας Med. 831. ἁγνὰς 

χεῖρας αἵματος φέρεις: ΗΙρ.916. χεῖρες 

μὲν ἁγναὶ ibid. vers. 317. πρὸς ἁγναῖς 

ἐσχάραις Sup. 33. ja ἁγναὶ βόες 

Tro. 439. Νηρέως ἁγναὶ κύραι Hel. 

1601. Δάματρος ἀκτᾶς δέμας ἁγνὸν 

ἴσχειν Hip. 138. λέχες ἁγνὸν δέμας 

Hip. 1003. ἁγνὸν τέμενος ἐναλίας 

9:8 An. 252. ἁγνὸν σῶμ᾽ ἐμὸν Iph. 

A. 940. ἁγνὸν Φοίβε πέδον Iph. T. 

972. δαιμόνων ἁγνὸν σέβας Cy. 576. 

ἐφ᾽ ἁγγὸν πῦρ ἔϑηκε ἘΠ. 812. ἡμέρας 

ἁγνὸν φάος Hip. fr. XIV. 1. ἁγνοῖς 

ἐν ἱεροῖς Ao£(a An. 1066. ἀδύτοις ἐν 

ἁγνοῖς Iph. 'f. 1155. ἁγνὰ Δοξίε 

χρητήρια lon. 240. πρὸς ἁγνοῖς ésíac 

βάϑροις Her. E. 15. 

!" Avbrat. ὁ δὲ ζύγ᾽ ἄξας Hel. 1614. 

γαῦς πολλὲς ἀριϑμὲς ἄγνυται γαναγίων 

Hel. 417. 

᾿Αγνωμονεῖν, ἀγνωμόνει Fr. inc. CL. 

2. 

᾿Αγνωμοσύνα, dor. pro ὕνη. τὰς ἀγνω- 

μοσύναν τιμῶντας Bac. 883. 

᾿Αγνώς. ἀκίνδυνον βίον ἐξεπέρασ᾽ ἀγνὼς, 

ἀκλεής Iph. A. 18. 

᾿Αγνῶς, adverb. Ion. [4. 

'"Ayvecía. ὡς ἀγνωσίᾳ σέβωμεν Hec. 

959. συμφορᾶς ἀγνωσίᾳ Med. 1204. 

κέρδος δ᾽ ἐν κακοῖς ἀγνωσία Antiop. fr. 

XXIV. 3. 
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» 
..- ἤλγνωτος. ἐκ ἄγνωτος Hel. 511. 

γνωςον εἰς γῆν Yph. T. 94. 

"A'yovoc. ἄγονον φονέα γενέσϑαι πατρὸς 
Ph. 1592. τὸ σὸν γένος ἄγονον Her. 
F. 886. 

᾿Αγορά. ὀλιγάκις (sv kd'yopüc χραίνων 
κύκλον Or. 917. ἀγορὰν ἁλίσας φίλων 
Her. F. 412. ἀγάλματ᾽ ἀγορᾶς ἘΠ. 

9388. ἀγορὰν, ἀγορὰν, Μυκηναῖοι, ςεί- 
' «ere El. 708. 
᾿Αγοραῖος Ζεὺς Her. 70. 
᾿Αγορεύειν. ἠγόρευε Διομήδης ἄναξ Or. 
896. ὃς ἠγόρευε Orest. 943. καὶ 

ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε Ph. 1184. et Bac. 
1080. et El. 788. τάδ᾽ ἠγόρενον Ph. 
1260. ἤἦλϑον δ᾽ 'Opésa τίν᾽ ἀγορεύον-- 
τες λόγον; ΕἸ. 353. ϑεὸς ὧν Svqroic 
ἀγορεύω El. 1356. 

"Ayopoc. mo38e Ἑλλάνων &yópec Iph. 
T. 1096. νεόμενος δ᾽ εἰς ἀγόρες El. 

ἀγὸν ἀνδρῶν Rh. 29. 
Ἑλλάνων ἄγραν Mec. 881. 

ἐχὶ συλλήψεσϑ᾽ ἄγραν; Or. 1346. ἢν 
ἁμάρτω τῆσδ᾽ ἄγρας Alc. 853. ἔνϑεν 
ἄγραν ἀμφιβάλλονται πλοκάμοις Bac. 
102. τήνδ᾽ ἄγραν ἠγρευκότες Dac. 
484. τὸν ξυνεργάτην ἄγρας Bac. 
1144. εὐτυχεῖς τᾷδ᾽ ἄγρα Dac. 1181. 
λαβᾶσαν ἄγραν λέοντοφυῆ Bac. 1193. 
vid. etiam vers. 1199. et 1201. ὄνυξιν 
ἀοίδιμον ἄγραν φέρεσαι El. 471. με- 
λέαν ἀγρεύεις ἄγραν Meleag. fr. II. 
εἴς T' ἄγρας ἰὼν Sup. 885. 
ἄγραι lon. 1161. 

- Her. F. 415. 
᾿Αγραυλίδες παρϑένοι Ion. 23. 
"AypavXoc. ϑηρὸς ἀγραύλα Bac. 1186. 
ἀγραύλόις κέρασιν "lon. 882. ἐπ’ 

ἈΦΡΩ 

"Αγριος. συὸς μὲν ἀγρία ἀγῶνος ἥψω 
Sup. 316. καίπερ ὄντος ἀγρία Bac. 
561]. ἄγριος μορφὴν Hel. 851]. λέον- 
τος ἀγρία ϑυμόν Her. F. 1211. πόσιν 
σὸν ἄγριον El. 1116, ϑοίναν ἀγρίων 
ϑηρῶν Hec. 1072. σκύμνος λύκων 
ἀγρίος Bac. 699. ἐλάφων λεόντων r 
ἀγρίων ϑηράματα Ion. 1162. ἀγρίων 
Κενταύρων γένναν Her. F. 364. χωρίς 
τ᾿ ἀγρίων ναίοιμι τρόπων Fr. inc. 
CLXV.8. ἀγρίᾳ συντεικεὶς νόσῳ Or. 
34. ἀγρίαν γένυν Ph. 1389. τᾶς 
ἀγρίας δυσξυνέτου Ph. 1510. δρα- 
καίνης φύσιν ἔχαεσαν ἀγρίαν Bac. 
1355. μορφῆς σχῆμ᾽ ἀγρίας Ion. 992. 

ϑάλασσαν ἀγρίαν ἐξημερώσας Her. F. 
851. φυλάσσοισϑ᾽ ἄγριον ἦϑος Med. 
103. ἄγριον τέρας Hip. 1214. χεί- 

ματος ἀγρία An. 749. χειμῶνος 
ἄγριον μένος Her. 429. τῷ βιαίῳ 
κἀγρίῳ Fr. inc, XXIV. 1. ἄγρια 
τραύματα Ph. 1663. et An. 1156. 
ἑρπετῶν ἀγρίων ἄκη An. 268. τῆς 
Σκύλλης ἀγριωτέραν φύσιν Med. 1343. 
γυνή τε πάντων ἀγριώτατον κακόν Ph. 
fre VI 

'"Aypiüv. dj τῇ τεκόσῃ σ᾽ ἠγρίωσ᾽ (pro 
ἠγρίωσε) Or. 618. ὡς ἠγρίωσαι διὰ 
μακρᾶς ἀλεσίας Or. 220. ὡς ἠγρίω-- 

σαι πλόκαμον αὐχμηρὸν Or. 387. ἐξ 
ὀνείρων, οἷσιν ἠγριώμεϑα Iph. T. 348. 
ἐπὶ τοῖσδε ἐκ ἠγριόμην El. 1031. 

᾿Αγριωπός. ἀγριωπὸν τέρας Bac. 542. 
ἵππειαι)] ἀγριωπὸν ὄμμα Τοργόνος Her. F. 

OXeSpíec ἄγρας] 990. 
᾿Αγροβώτας, dor. pro 9c: sic vocatur 
Cyclops. Cy. 54. 

'Aypó3ev. ἐτύγχανον ἀγρόϑεν | Or. 
864. 

ἀγραύλες πύλας El. 342. 2) "Αγραυ- ᾿Αγρός. εἶμ᾽ ἐπ’ ἀγρὸν El. 1134. ἀγρὸς 
λος, nomen proprium. 
pat τρίγονοι Ion. 496. 

᾿Αγραύλϑ kó-| ναίων Sup. 884. ἀγρῶν πέλας τῶνδ᾽ 
«Ὁν" , M , LY » ὁδὸν αὐτὴν, ἀγρὸς ἔχει El. El. 623. 

᾿Αγρεύειν. ἀγρεύων αἷμα rpa'yokróvov| 636. ἀγρῶν ταμίας : sic vocatur Pan. 
Bac. 
434. 
Bac. 

138. ἄγραν ἠγρευκότες Bac. 

1202. 

El. 704. 
τήνδ᾽ dypav—ijv. ἠγρεύσαμεν | Aypórac ἀνὴρ Or. 1270. 

ϑῆρας ἀγρεύειν χεροῖν | A'ypórepoc. ἀγροτέραν αὐλὰν El. 
Bac. 1285. μελέαν ἀγρεύεις ἄγραν] 168. 

Meleag. fr. 11. τί μοι ξίφος ἠγρεύσω ; ̓Αγροτήρ. τῷ Μαίας ἀγροτῆρι κέρῳ El. 
468, An. 842. rà ϑύματ᾽ ἠγρεύσασϑ᾽ Iph. 

T. 1163. 
"Avyprvpa. γαυρόμενος ἀγρεύμασι Bac. 

1239. ἄγρευμ᾽ ἀνϑέων Hyp. fr. V. 
8 

᾿Αγρεύς : sic vocatur Bacchus Bac. 1 189. 

lAypvmvoc. τὶς VraomisQv ἄγρυπνος 
βασιλέων. Rh. 2, ἄγρυπνον ὄμμα Rh. 
824. 

᾿Αγρώφτης. ἢ πόλλ᾽ ἀγρώταις σκαιὰ 
πρόσκειται φρενὶ Rh. 2006. φόβον δ᾽ 

ς 
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ἀγρώςαις---παρέσχε Rh. 287. συλή- 

τειραν ἀγρωφτᾶν Her. E379: 

᾿Αγρῶτες ϑῆρες Bac. 564. 

᾿Αγυιά, εἶδον ἄτεως ἀγυιὰς Or. 759. 

eUpvxópec ἀγυιὰς Bac. 87. ᾿λύμπϑ 

χρυσέων ϑαλάμων πταμένα πρὸς 

ἀγυιὰς Ion. 460. ἕεταὶ ἑπταπύλε 

πόλεως ἀγυιαὶ Her. F. 783. 

᾿Αγυιάτιδες ϑεραπεῖαι Ton. 186. 

᾿Αγυιεὺς, cognomen Apollinis Ph. 634. 

'"Ayóuvasoc. ἐκ ἀγύμνατος λόγων Dac. 

491. S? ἀγύμνατον πλάνοις ἥξειν 

Hel. 640. πόνοισι δ᾽ ἐκ àybpvasoc 

φρένας Dict. fr. XVI. ἐκ ἀγυμνάΞτῳ 

φρενὶ Pir. fr. VI. 1. 

"Ayvpic Ἑλλάνων  spartüc Iph. A. 

᾿Αγύρτης. ἀγύρτης; πτωχικὴν ἔχων 

ς“ολὴν Rh. 508. εἷρπ’ ἀγύρτης τις 

λάτρις Rh. 715. 

ἼἜΑγχι. ἄγχι τέκνων Ph. 1572. 

᾿Αγχίαλος. ἀγχιάλων ὑδάτων τροφὸν 

Iph. A. 169. 
᾿Αγχίπλος. | &yxirXav πόρον Iph. T. 

1825. 

'"Ayyistóew. τὰν T ἀγχιτεύεσαν γᾶν 

Tro. 224. 
"Ayytsoc. τὸν γένει üyxusov πατρὸς 

Ττο. 48. 
᾿Αγχιτέρμων γαῖα Rh. 420. 

᾿Αγχόνειος βρόχος Hel. 692. 

᾿Αγχόνη. ὑπὲρ τέραμνά τ᾽ ἀγχόνας Ph. 

395. βρόχον kpepasóv ἀγχόνης Hip. 

802. δέσποιναν εἴργδσ᾽ ἀγχόνης; κά- 

νω An. 817. ταῦτ᾽ xl δεινῆς ἀγχόνης 

ἔς’ ἄξια Bacch. 246. καὶ τάδ᾽ ἀγχόνης 

πέλας Her. 247. ἀσχήμονες μὲν 

ἀγχόναι Hel. 3806. δεῖν δ᾽ ἀγχονῶν 

τε Fr. inc. LXV. 2. ἐν ἀγχόναις 

δέσποινα Hip. 777. ἐν ἀγχύναις ϑά- 

νατον ἔλαβεν Hel. 201. ἀγχόναισιν 

ἐξελεῖν Her. F. 154. ὃ καὶ σίδηρον 

ἀγχόνας τ᾽ ἐφέλκεται Er. fr. Il. 26. 

᾿Αγχύτατα. ἀγχύτατα ϑεῶν ἑζόμεναι 

Pelei fr. II. 
᾿Αγώγιμος. τρισσῶν ἁμαξῶν ὡς ἀγώ- 

γιμον βάρος Cy. 384. 

᾿Αγωγός. δακρύων ἀγωγὸς 'Tro. 1131. 

χοάς pe νεκρῶν ἀγωγϑς Hec. 536. 

᾿Αγών. παρέτηκ᾽, ὡς ἔοικ᾽, ἀγὼν μέγας 

Hec. 229, ἀγὼν φόνιος Or. 333. vid. 

etiam vers. 491. 845. 859. 876. 1124. 

1993. 1244. 1292. 1342. et 1537. 

ἄδικον εἰς ἀγῶνα Ph. 266. vid. etiam 
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vers. 591. 787. 867. 937. 1059. 1239. 

1340. et 1372. ἀγὼν μέγιτος Med. 

235. ἀγὼν εὐψυχίας Med. 403. ἀγὼν 

μέγας Hip. 496. ἀγῶνα πρῶτον ἂν 

δράμοιμ᾽ ἐγώ ΑἹ. 492. vid. etiam vers. 

507. 651. 1029. 1105. et 1144. εἰς 

ἀγῶν᾽ ἔρχη λόγων An. 233. vid. etiam 

vers. 328. et 726. ἀγὼν 00 ἄλλος 

ἔρχεται Sup. 71. conf. etiam vers. 317. 

427. 665. 706. 754. et 814. ἀγὼν 

píywoc Iph. A. 1005. vid. etiam v. 

1096. et 1954. μέγὰς ἀγών" μεγάλα 

δ᾽ ἐπινοεῖς ἑλεῖν Rh. 195. conf. etiam 

v. 820. εἰς ἀγῶνα μέγαν Bac. 973. 

πρὸς τόνδ᾽ ἀγών τις ἄρα r80e τῇ Aóya 

Her. 117. vid. etiam v. 162. 317. et 

992. ἀγῶνα μέγαν ἀγωνιόμεϑα Hel. 

849. πρὸς τίν᾽ ἀγῶνα τιϑέμεσϑ᾽ ἀρε- 

τῆς; lon. 863. vid. etiam v. 939. τὸν 

Ἡρακλέες καλλίνικον ἀγῶν᾽ Her. F. 

789. vid. etiam vers. 1189. κραυγὴν 

ἀγῶνος r80E El. 695. πῶς ἀγῶνος 

ἥκομεν; El. 751. vid. etiam v. 884. 

δισσῶν λόγων ἀγῶνα Antiop. fr. 

XXVIII. κατατὰς εἰς ἀγῶν᾽ ἐναν- 

τίον Fr. inc. XVI. 2. vid. etiam v. 6. 

πόλει δ᾽ ἀγῶνες ot μὲν &Urvxésarot 

Ph. 1487. ἔτ᾽ eie? ἀγῶνες τοῖς νεωςὶ 

νυμφίοις Med. 366. ἀγῶνας 'EAXg- 

νικὸς Hip. 1016. δεινὸς àyóvac ópa- 

μεῖν Iph. A. 1456. purpokróvae T 

ἀγῶνας 'Tro. 363. τοιγάρ σ᾽ ἀγῶνες 

ἀναμένεσιν Bac. 902. ἀγῶνας ἐντὸς 

δόμων Hel. 339. ξιφηφόρων ἐς ἀγώ- 

νων ἅμιλλαν Her. F. 812. 

᾿Αγωνία. πολεμίων ἀγωνία Hec. 314. 

δοριπετὴς ἀγωνία Tro.1003. 388? ἀν- 

δροκμῆτας προσφέρων ἀγωνίας Sup. 

524) 

᾿Αγωνίζεσϑαι. ἔπειτ᾽ ἀγῶνα πῶς ἀγω- 

νιάέμεϑα; Or. 1124. vid. etiam Alc. 

651. Sup. 427. Her. 992. Hel. 849. 

et Ion. 939. quibus locis dictio ἀγῶνα 

ἀγωνίζεσϑαι recurrit, et ultimo qui- 

dem loco (Ion. 939.) in pass. ἀγῶνα 

δεινὸν ἠγωνίσμεϑα. φέγγος ἠγωνι- 

£ópmv—Hip. 1023. τόνδ᾽ ἀγωνιῆ $ó- 

νον An. 336. τῶν μὲν ἠγωνισμένων 

σοὶ μὲν δοκείτω ταῦτ᾽, ἐμοὶ δὲ τἀναντία 

Sup. 465. ἵν᾽ οἱ Savóvrec ἠγωνίσαντο 

Sup. 637. £y" üpuar ἠγωνίζεϑ᾽, οἵ 

7? ἐπεμβάται Sup. 685. δυοῖν γερόντοιν 

d καλῶς ἀγωνιῃ Her. 653. μῶν τι 

κεδνὸν ἠγωνίζετο; Her. 795. 
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᾿Αγώνισμα. ἀρᾶς τ᾽ ἀγώνισμ᾽ Oidére|'AÓnpoveiv. à 
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Ónpov&vra συμφοραῖς Fr. 

Ph. 1364. πικρὸν δὲ χ᾽ ἡδὺ τἀγώνισμά inc. LX XXI. 3. 

poc El. 987. 
"Ayevesí]c. οἵδ᾽ ἀγωνιΞξαὶ πικροὶ lon. 
1257. v 

" AGakpuc. ἐκ ἂν δυναίμην ἄδακρυς εἶναι 
Al. 1050. ἄδακρυν μοῖραν σχήσεις ; 

. Med. 861. 
᾿Αδάκρυτος. ἀλγέων ἀδάκρυτος "Tro. 
609. τέκνον, ἐκ ἀδάκρυτος ἐκλοχεύῃ 
Ion. 1458. ἐδέποτ᾽ ἀδάκρυτος, ἀτέ- 

vakroc ἡμέρα μ᾽ ἐπισχήσει Hec. 690. 
᾿Αδάμας. πέτρας τὸ λῆμα καδάμαντος 
ἕξομεν Cy. 592. 

᾿Αδάματος. ἀδάματον πέσημα Ph. 
643. 

᾿Αδαπάνως. διὰ sóna. πτηνοῖσι μύϑοις 
ἀδαπάνως τέρψω φρένας Or. 1176. 

“Αιδας. vid. “Αἰδης. 
᾿Αδείμαντος. ἀδειμάντῳ ποδὶ Rh. 697. 
Αιδειν. ὁ μὲν γὰρ ἦδε Al. 764. da 
δὲ παρὰ κλαίεσι συνναύταις ἐμοῖς 
ἄμεσ᾽ Cy. 424. ἐγὼ μὲν ἂν ᾷδοιμι 

Antiop. fr. VI. 1. 
᾿Αδελφεά. οἰκτρὰν λιπὼν ἀδελφεὰν El. 
134. 

᾿Αδελφή.  kXaíac" ἀδελφὴν Or. 61. vid. 
etiam v. 78. 117. 122. 613. et 662. 
et sic sepissime hac vox occurrit; 
quiz loca omnia notare ob vocis fre- 
quentiam nil attinet. ἡ δὲ μωρία 
ἀλις᾽ ἀδελφὴ τῆς πονηρίας Fr. inc. 
II. ἥδε μοι τροφὸς, μήτηρ, ἀδελ- 

φὴ, ὃδμωΐς, ἄγκυρα, séym Fr. inc. 
CLXXXV. 2. παρϑένες ἀδελφὰς Ph. 
619. 

᾿Αδελφός. ἀδελφὸν ὅταν ὁρῶ μεμῃνότα 
Or. 135. vid. etiam v. 863. et 880. 
8 μητέρ᾽, ἐκ ἀδελφὸν, 806 συγγενῆ, 
μεϑορμίσασϑαι Med. 257. κόρη τ᾽ 
ἀδελφῷ, scil. μίγνυται An. 178. γεν 
δὲ τοῖσδε συγγενὴς, yev8 φίλος, πατὴρ; 
ἀδελφὸς, δεσπότης Her. 231. ἀδελφὼ 

ματρὸς ἐκ μιᾶς Iph. T. 497. cà 
ἀδελφὼ, hi duo, frater et soror Hec. 
896. παῖδάς τ᾽ ἀδελφὸς ἔτεκον Ph. 
1604. ταραχή γ᾽ ἀδελφῶν τις Iph. A. 
908. χαλεποὶ πόλεμοι γὰρ ἀδελφῶν 
Fragm. incert. XCII. 

᾿Αδελφὸς, adject. ἀδελφ᾽ ἀδελφῇ χειρὶ 
ϑεραπεύειν μέλη Or. 222. 

ἤΛδεσμος. δεσμὸν δ᾽ ἄδεσμον Suppl. 32. 
"Aónoc. χροιᾷ ἀδήλῳ Or. 1318. τόδε 
tsw ἄδηλον Med. 1104. ἀδήλοις 
φαρμάκοις Med. 1201. 

"Aómv. ὡς ἄδην móvec παρεῖχες Hel. 
626. νῦν πημάτων ἄδην ἔχω lon. 
975. 

“ 4 el 

"Auge. vy dónc ᾧκιται Hec. 2. vid. 
etiam v. 368. 418. et 1076. ἅδην 
νυμφίον κεκτημένη Or. 1109. vid. 
etiam v. 1522. et 1584. μὰ τὸς παρ᾽ 

ἄδην νερτέρες áXásopac Med. 1059. 
ἥτις tic dós δόμες οἴχῃ Med. 1234. 
ἀνεῳγμένας πύλας ἅδε Hip. 57. vid. 
etiam v. 829. 895. 1047. 1366. et 
1388. ἅδην τὸν παραυτίκ᾽ ἐκφυγεῖν AI. 
13. vid. etiam v. 25. 74. 360. et 
sepius in hoc dramate. ςείχω πρὸς 
ἄδην An. 415. dóse μολπὰς ἐκχέω 
δακρυῤῥόας Sup. 773. κοινὸν ἐς ἄδην 
Sup. 797. ἄδης νιν, ὡς ἔοικε, νυμ- 
φεύσει Iph. A. 461]. ἄδην ἐγγὺς ὄντα 
Iph. T. 486. πολλὰ εἰς ἅδε μολὼν 
Hhes.915. ζῶν εἶσ᾽ ἐς ἅδε Tro. 442. 
vid. etiam v. 445. 463. et 586. τῷ 
Seosvyti ἅδε μαγείρῳ Cy. 396. Ται- 
váps διὰ ςόμα βέβηκ᾽ ἐς δα Her. F. 
24. καὶ τίς ϑανόντων ἦλϑεν ἐξ (δε 
πάλιν; Her. Ε. 207. vid. etiam v. 453. 
et 484. ἅδης διακρινεῖ πρότερον 
Cress. fr. 1. ἔξιν μὲν ἅδης, scil. Venus 
Fr. inc. CXLV. 3. 2) Forma Dor. 
dóac. χϑόνιον wap dav Al. 237. 
πτερωτὸς ἅδας Al. 262. et πλησίον 
ἅδας v. 269. 

᾿Αδικεῖν. ἀδικᾶσά S ἡμῶν ἐδὲν ἧττον cb- 
ρέϑη Hec. 270. σὲ κρίνας μὴ ἀδικεῖν 
Hec. 1249. ἀδικῶ; Or. 645. εἴπερ γὰρ 
ἀδικεῖν χρὴ, τυραννίδος πέρι κάλλιξον 
ἀδικεῖν Ph. 527. 528. ἀδικεῖν κελεύεις 
μ᾽ Ph. 938. ἀδικεῖ τὰ τῶν ϑεῶν Ph. 
965. οἴ γέ ue πρόσϑεν τολμῶσ᾽ ἀδικεῖν 
Med.165. τί μ᾽ ἠδίκηκας ; Med. 809. 
ἀδικεῖ μ᾽ ̓ Ιάσων Med. 692. μὴ ’δικεῖν 
πειρωμένοις Hip. 997. ἀδικεῖς αὖ 
Α]. 31. τί δῆτά σ᾽ ἠδίκηκα ; Al. 692. 
ἀλλ᾽ οἱ μένοντες τὲς ἀπόντας ἠδίκον 

Sup. 152. ὀἐδὲν ἠδικηκότα Sup. 2928. 
ἀδικεῖν τοιαῦϑ᾽ Sup. δ57. τίς ἀδικεῖ 
σε; Iph. A. 382. εἰ δ᾽ ἐκλιπὼν τὸν 
ὅρκον ἀδικοίης ἐμέ; Iph. T. 750. 
ἅπας sparóc κτανεῖν ἐμοί σ᾽ ἔδωκεν, 

ὅνπερ ἠδίκεις "Tro. 902. ἡμᾶς ἀδικῶν 
Bac. 518. ἀδικοίημεν ἂν, εἰ μὴ ἀπο- 
δώσω Hel. 1016. τὰς ἡδονὰς τῆς 

, , , , -€ 9 προμηϑίας πάρος σπεύδοντες, ἀδικεῖτ 
Ion. 449. τὸν πρῶτον ἀδικήσαντά σ᾽ 
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ἀποτίνα ϑεὸν lon. 972. 
ἠδίκεις λέχη El. 920. ἀδικεῖν μηϑεὶς 

ϑελέτω El. 1354. ὁμολογῶ δέ σε 

ἀδικεῖν Aug. fr. VIIT. 2. δοκῇ αὐτὸς 

ἠδικηκέναι Phi.fr. XIIL. 2. ὁ μὴ ἀδικῶν, 
ἀλλ᾽ ὅστις ἀδικεῖν δυνάμενος μὴ βόλε- 

ται Fr. inc. Bar. 28. 1. 2. ἐδὲν ἀδικεῖν 

ἐοίκασιν Epist. 1. 16. τέτοις ys àv 

ἀδικήσαις Epist. V. p. 503. 18. vid. 
etiam p. 504. 41. 9) Med. παρ᾽ ἡμῶν 

ἐδὲν ἀδικήσῃ (pro pass. ἀδικηϑήσῃ) 
Iph. A. 1437. 3) Pass τῷ δ᾽ ὁ 
πάρεισι (scil. οἱ ϑεοὶ) μᾶλλον ἠδικη- 
μένῳ Οὐ. 588. πρὸς ἀνδρὸς ἠδικημένη 

Med. 26. εὐ ita ἀδικομένη πρὸς ἀνδρὸς 

An. 674. ὀδὲν ἠδικημένος Med. 221. 

et El. 915. ἐς εὐνὴν ἠδικημένη Med. 
265. καὶ γὰρ ἠδικημένοι σιγησόμεσϑα 

Med.314. εὐνὰς ϑυγατέρ᾽ ἠδικημένην 

An. 350. μὴ ᾿δικαεμένοις τολμηρὸν 
εἶναι Sup. 04. χρὴ βοηϑεῖν τοῖσιν 
ἠδικημένοις Iph. A. 79. ὦ δέσποτ᾽, 
ἀδικόέμεϑα Iph. Α,.914. τίν᾽ ἠδίκησαι; 
Iph. A. 1138. πατρίδος ἠδικημένης 
Iph.Aul.1388. τότ᾽ ἠδικήϑη πρῶτον 
Her. 970. ὅςις ἠδικεῖτ᾽ lon. 1317. 

καίπερ ἡἠδικημένη, ἐκ ἠγριόμην El. 

1090. 
᾿Αδίκημα. ἀδίκημά re γυναικὸς ἐγέ- 
γόμην ἴσως Ion. 325. τὸ ἀδίκημ᾽ ἐγένετ᾽ 

ἐκ ἀκόσιον Aug. fr. VIII. 2. δοκεῖτε 
πηδᾷν τἀδικήματ᾽ εἰς ϑεὸς πτεροῖσι Me- 

lan. fr. III. 1. 
᾿Αδικέα. Φοίβε δ᾽ ἀδικίαν δεῖ κατηγορεῖν 

Or. 28. ἀδικίαν ἰώμενος Or. 649. 

ἀδικίαν εὐδαίμονα Ph. 552. ἀδικίᾳ 

γε σῇ Ph. 611. τὸ δ᾽ ἧσσον ἀδικίᾳ 

γέμεις αἰεὶ Sup: 379. ἀνδρὸς ἀδικίαν 

αἰσχύνεται Ion. 341]. ἡ γὰρ τυραννὶς 

ἀδικίας μήτηρ ἔφυ Fr. inc. XLV. 

τῶν κρατόντων ἀδικίαις. ὀλοίμεϑα Ion. 

254. γαὲς rírovrec ἀδικίας κενώσετε 

Ion. 447. 

Αδικος. ἄδικος ἄδικα τότ᾽ ἄρ᾽ ἔλακεν 

Or. 162. ἄδικον εἰς ἀγῶνα Ph. 265. 

ἄδικος λόγος Ph. 474. ὅστις ἄδικος 

ὧν σοφὸς λέγειν πέφυκε Med. 580. 
δδεὶς ἄδικος ἔφτι μοι φίλος Hip. 614. 
πατρὸς ἐξ ἀδίκα χρησμοῖς ἀδίκοις 

διελυμάνϑην Hip. 1349. 1350. φο- 

γεύασα τὸν ἄδικον Bac. 993. et 1013. 

ἄδικος ἄδικά τ᾽ ἐκπορίζων ἀνὴρ Bac. 
1040.  « 'voxóoc ἄδικος Cy. 557. 

ἐατέος δ᾽ ὁ πλᾶτός és ἄδικός τις ὦν 

Hel. 911. ἄδικον ἄροτον ἀνδρῶν 

ἐμθ πατρὸς 
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Ion. 1095. ὄλβος ἄδικος El. 943. 

üre πλᾶτος ποτὲ βέβαιος ἄδικος Er. fr. 

IX. 3. ἐδὲ τῶν ἄλλων βροτῶν τὸν 

ἄδικον Fr. inc. Il. 8. τῶν ἀδίκων 

παραιρῶν φρονήματος αἰεὶ Her. 908. 

τὸς ἀδίκες βωμὸν ἐχ ἵζειν ἐχρῆν Ion. 

1314. ϑεοὶ, ϑεοὶ, τῶν ἀδίκων μέλεσι 

etc. Her. F. 772. τέσδ᾽ ἀδίκες καϑε- 

λόντες El. 878. ἀδίκων γενεὰ Bel. fr. 

VI.4. ἄδικος ἡ ϑεὸς, scil. Φιλοτιμέα 

Ph. 535. ἀδίκῳ γνώμᾳ Dac. 995. 

dk ὅσ᾽ ἄδικος, εἰμὶ δυσκλεὴς Hel. 277. 

ἰαχὴ σὴ---ἄδικος Hel. 1162. βία κέ- 

λευϑον ἄϑεον, ἄδικον Her. F. 434. 

δύνασιν ἄδικον ἐφέλκων Her. F. 776. 

χάριτας πονηρὰς καδίκας ὠνεμένη 

Hel. 908. εἰς ἀδίκος πράξεις ὁρμῶν 

Fr. inc. CLIII. 3. λαβεῖν χρὴ ἄδικόν 

τι Or. 646. νῦς δέ y à βέβαιος 

ἄδικον κτῆμα Iph. A. 334. τἄδικον 

rór ἔτ᾽ ἐμὸν Hel. 288. ἄδικον ὁ 

πλᾶτος Alex. fr. XIV. ζῶμεν ἄδικα 

καὶ δίκα ὡρισμένοι Hec. 801. μὴ 

δύνασϑαι τάἀδικ᾽ εὖ λέγειν ποτὲ Hec. 

1191. ἄδικα πεπονϑὼς Ph. 470. et 

ita ἄδικα παϑᾶσα Med. 207. et ἄδικ᾽ 

ἔπασχεν ἐξ ips lon. 963. γλώσσῃ 

αὐχῶν ταδικ᾽ εὖ περιτελεῖν Med. 582. 

πάρεδρος, 1) ξυνεργὸς ἀδίκων ἔργων 

Hip. 676. ἡ φρονᾶσα τἄδικ᾽ Hip. 

930. σώματα ἄδικα δικαίοις συμμι- 

γνύναι Sup. 224. συντιϑέντες ταἀδικ᾽ 

Ion. 833. χρὴ μηκέϑ᾽ ἡγεῖσϑαι ϑεὸς, 

εἰ τἄδικ ἔται τῆς δίκης ὑπέρτερα El. 

584. στρατεύσας ἄδικα Er. fr. IV. 

dk ἔςι τὰ τῶν ϑεῶν du Peliad. fr. 

III. 1. 
᾿Αδίκως. αδίκως ἀϑροίσας “Ἑλλάδ᾽ Or. 

647. διὰ σὲ πάσχω τάλας ἀδίκως Or. 

1228. ἀδίκως εὐτυχεῖτ᾽ àv Ἑλλάδα An. 

450. μήτηρ ὄλωλε---ἀδίκως Hel. 288. 8k 

ἀδίκως μήτηρ πάντων νενόμιΞαι Chry. 

fr. VII. 6. ἀδίκως μὴ κτῶ κτήματ᾽ 

Er. fr. II. 11. 
"Ἄδιψος. τέγξας ἄδιψον νηδὺν Cy. 

571. 
᾿Αδμήτειος. ὦ δώματ᾽ ᾿Αδμήτεῤ Al. 1. 

᾿Αδόκητος. ἀδόκητον ἔχω σε πρὸς sép- 

νοις Hel. 663. ἀδόκητος ἡδονά Ion. 

1448. τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον εὗρε 

ϑεός Med. 1418. ΑΙ. 1165. An. 1288. 

Bac. 1389. et Hel. 1707. τι τῶν 

ἀδοκήτων Iph. T. 896. δοκεῖν τἀδόκητ᾽ 

à χρὴ Herc. F. 92. ἀδόκητα adverbi- 

aliter positum: μόλις φανεὶς ἄελπτα 
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καδόκητα Ph. 318. ἀδόκητ᾽ εὐτυ- 
χησάντων δόμων | Er. fr. II. 31. 

᾿Αδόκιμος. ἀδόκιμ᾽ ὀλβίοις ἔχειν Ἴτο. 
407. 

᾿Αδόκως. συλώμεϑα σὴν ψυχὴν ἀδόκως 
Tro. 786. 

Αδολος. ἄδολον γνησίαν r' ἔχων φρένα 
Fr. inc. Bar. 28. 7. συντηχϑεὶς a- 
ραις ἀδόλοις Sup. 1029. 

"Adovà, dor. pro ἡδονή. πολυέλικτον 
ἁδονὰν Ph. 319. παιδοποιὸν ἁδονὰν 
Ph. 840. μείλινον ἁδονάν Iph. A. 
234. ἄναγε πολύδακρυν ἁδονὰν El. 
120. 

᾿Αδοξεῖν. λόγος ἔκ τ᾽ ἀδοξόέντων ἰὼν 
Hec. 294. 

᾿Αδοξία. ἐν τῷ πένεσϑαι δ᾽ é£cly ἥ τ’ 
ἀδοξία,----ἢ r' ἀτιμία βία Er. fr. II. 
16. σὺν ἀδοξίᾳ τινὶ ἡμετέρᾳ Epist. 
V 

"Asoc. ἄκλῃς᾽ ἄδολα δώμαϑ᾽ ἑτίας 
λιπὼν An. 594. 

᾿Αδράξεια. ᾿Αδράφξεια, ἃ Διὸς παῖς 
Rhes. 842. σὺν δ᾽ ᾿Αδρατείᾳ λέγω 
Rh. 468. 

᾿Αδριηγός. ἀρϑείην ἐπὶ πόντιον κῦμα 
τᾶς ᾿Αδριηνᾶς ἀκτᾶς Hip. 736. 

᾿Αδύνατος. σκιᾷ γὰρ ἀντίΞτοιχος ὡς 
φωνὴν ἔχεις, ἀδύνατος Androm. 747. 

ἀδύνατοι γεγῶτες αὐτοὶ διαφυλάξασϑαι 
πόλιν Iph. A. 869, ἀδύνατοι προσ- 
ὠφελεῖν Her. F. 56. τῶν ἀδυνάτων 
ὕπο μισησόμεσϑα Yon. 596. ἀδύνατον 
αὐτὸ r&ro Or. 664. ἀδύνατον εἶπας 
Hel. 1049. τὰ ἀδύναϑ᾽ ἡμῖν καρτε- 

- ρεῖν d. fiiov Iph. A. 1370. τὸ 
τολμᾷν ἀδύνατ᾽, ἀνδρὸς à cos Hel. 
817. ἀδυνάτων ἔοικ᾽ ἐρᾷν Her. F. 
318. ἀδύνατ᾽, ἀδύνατά μοι Her. F. 
1058. 

᾿Αδὺς, dor. pro ἡδύς, ἅδιτος (scil. ὁ 
ὕπνος) ἔβα βλεφάροισι πρὸς ἀδς Rh. 
δ5δ8. 

Αδυτον. ἀδύτων ἐκ μέσων An. 1148. 
πρόσϑεν ἀδύτων ἐκταϑεὶς Iph. T. 973. 
ἀδύτοις ἐν ἁγνοῖς Iph. T. 1155. 

ϑεσφάτων ἐμῶν ἀδύτων Iph. T. 1256. 
ἀδύτων ἐξιόντι lon. 662. Πανὸς 
ἄδυτα lon. 938. ἐντὸς ἀδύτων τῶνδε 
Ion. 1309. 

"Advroc. ἀδύτων ἐπιβὰς κτεάνων An. 
1035. 

᾿Αδώρητος. 80 ἀδώρητος φίλων Hec. 
42, 
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Αεϑλονυ. ὅτ᾽ ἐδέν ἄεϑλον ὄτε τοῖς 
ἐσϑθλοῖσιν ἦν,---- 515. fr. I. 3. 

"Aet. ἀνϑρώποις ἀεὶ ὁ μὲν πονηρὸς δὲν 
ἄλλο, πλὴν κακὸν Hec. 595. et 
Xpusóc és ἀεὶ v. 598. τὲς κακὸς δρᾷν 
πανταχβ κακῶς ἀεὶ Hec. 845. χρητῶν 
ἀφορμὰς ἐνδίδωσ᾽ ἀεὶ λόγων Hec. 
1289. τὸν ὁμόϑεν τιμᾷν ἀεί Or. 486. 
xpnsà βολεύεσ᾽ ἀεί Or. 771. ἐπὶ τὸν 
εὐτυχῆ πηδῶσ᾽ ἀεὶ κήρυκες Or. 894. 
ἀεὶ κακοὶ Φρύγες Or. 1447. τὰς κακὰς 
κτείνων ἀεί Or. 1590. τὸν ἀεὶ χρόνον 
Ph. 1521. ἄπαις δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις 
βίον ; Med. 670. ὅ, τι καλὸν, φίλον 
ἀεί Bac. 879. et 899, βέβαιον ἐδὲν 
τῆς ἀεὶ τύχης ἔχων Hel. 721. πειρά- 
σομαι παρϑένος μένειν ἀεί Hel. 1014. 
ὀφείλω ἐκ ἀεὶ πράσσειν κακῶς Hel. 
1464. etc. Formas hujus vocis ροῦ- 
ticas, aisi et αἰὲν, vid. suis locis. 

᾿Αείδειν. ἕπεσϑ᾽ ἀείδοντες Hip. 58. 
ἔλεγον οἶτον ἀείδεις Iph. T. 1091. ὁ 
Φοῖβοο---ἀείδων Iph. T. 1130. καινῶν 
ὕμνων ἄεισον ἐν δακρύοις gOàv Tro. 
818. τὸν Ἰλιάδων ἀείδεσα δακρυύεντα 
πόνον Hel. 1121. ἀείδεσ᾽ “Ἕλλησι 
βοὰς Lon. 92. ἀείδεϑ᾽ ὕμνοις ἁμέτερα 
λέχεα Ion. 109]. ἔτι τὰν Ἡρακλέος 
καλλίνικον ἀείσω Her. F. 681. τοι- 
αὖτ᾽ ἄειδε Antiop. fr. XXXIII. 9, 
ἀείδοιμι Ξεφάνοις κάρα πολιὸν etóavó- 
cac Er. fr. VI. 3. Αἰϑέρα καὶ l'aiav 
ἀείδω Fr. inc. CLXXIV. σὲ δ᾽ ἀείσο- 
μαι, ὦ Κλεινία παῖ Epig. IIT. 1. 

᾿Αεικέλιος. δέμας ἀεικέλιον An. 131. 
᾿Αείμνητος. κλέος ἀείμνητον Iph. A. 
IB. 

᾿Αείρειν. ἀείρατέ μα δέμας Hec. 63. 
ὄτρυν᾽ ἔγχος ἀείρειν Rh. 25. ἀγάλ.- 
par. ἄειρε κρατὶ El. 873. ἀειρομένας 
πανγύχε σελάνας Alcest. 452. πᾶ δ᾽ 
εἰς πέρας ἀερϑῶ; An. 849. βάσομαί 
τ᾽ ἐς αἰϑέρα πολὺν ἀερϑεὶς Fr. inc. 
CLIV. 3. 

᾿Αέλιος; dor. et poet. pro ἥλιος. εἰς αὐγὰς 

ἀελίοιο δεῖξαι Or. 820. βολαῖς TV 
Ph. 173. ὦ λιπαροζώνθ ϑύγατερ 
ἀελία Ph. 180. ἐς ἅρματα λεύσσων 
ἀελία Ph. 1556. παμφαὴς ἀκτὶς ἀελίθ 

Med. 1252. φέγγος àcMe Hip. 850. 
Iph. A. 1282. et El.729. ἀμφὶ ἀελίο 
κνεφαίαν ἱππότασιν ΑἹ. 595. πῦρ 
τεϑρίππων τῶν ἀελίθ Iph. A. 159. 
ἄρά μοι ἀέλιον λεύσσει; "Tro. 269. 
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πότερα δέρκεται φάοο, τέϑριππά T 

ἀελία Hel 349. ῥέϑος ἀελίῳ δεῖξον 

Her. F. 1204. φαέϑων κύκλος ἀελίοιο 

1]. 405. ϑερμὰν eMe χρυσωπὸν ἕδραν 

El. 739. 
"AgXAa. ὠκυδρόμοις ἀέλλαις Bac. 871. 

λαμπρῶν üspwv bm ἀέλλαισιν Hel. 

1514. 

᾿Αελλόπϑο. μετὰ Kepüv δ᾽ ἀελλόποδες 

Hel. 1330. 

"AeNmTTOc. ἥκεις ἄελπτος Hel. 789. 

ἄελπτος σωτηρία Or. 1173. τήνδ᾽ 

ἄελπτον ἡμέραν Sup. 731. et ita εἴπερ 

ὄψομαι τὰν ἄελπτον ἡμέραν v. 784. 

ἄελπτον ὄψιν Her. 930. ὁρῶ δ᾽ ἄελ- 

πτον φάσμ᾽ Or. 877. et ita ἄελπτον 

εἰσιδόντες ἐκ ϑεῶν τινος φάσμ᾽ Iph. A. 

1585. ἄελπτον πρᾶγμα Med. 225. 

ἄελπτον εὕρημα lon. 1441. μηδεὶς 

δοκείτω μηδὲν ἀνϑρώπων ποτὲ ἄελπτον 

εἶναι Ion. 1511. τὸ ϑεῖον ὡς ἄελπτον 

ἔρχεται ϑνητοῖσιν Alex. fr. XVIII. 1. 

ἄελπτον ἐδὲν Hyp. fr. VIII. ἴσως 

ἄελπτα πέμψω Iph. T.638. ἄελπτα 

λέγεις Hel. 591. πολλὰ τοῖς ϑεοῖς 

kdk τῶν ἀέλπτων εὔπορ᾽ ἀνϑρώποις 

πέλει Alcmen. fr. XI. 2. ὁρᾷς δ᾽ 

ἀέλπτων μυρίων ἀνατροφάς Bel. fr. 

XXI. 1. ἐκ τῶν ἀέλπτων χάρις μείζων 

CEd. fr. XIV. ἄελπτα adverbialiter 

positum : μόλις φανεὶς ἄελπτα xdó- 

κητα ματρὸς ὠλέναις Ph. 318. 

"Aé£NrTOC. πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως kpaívaect 

ϑεοί Med. 1416. Α]. 1165. An. 1286. 

Bac. 1387. et Hel. 1705. κοινὸν τόδ᾽ 

ἄχος πᾶσι πολίταις ἦλϑεν ἀέλπτως 

Hip. 1468. ἔχω σ᾽ ἀέλπτως ΑΙ]. 1187. 

vid. etiam El. 579. 

᾿Αέναος. περὶ ἀενάῳ ῥεύματι Pir. fr. 

111. 1. 
'Aévyaoc. ἀεννάων ποταμῶν δίνας Ion. 

1083. τὰν ἀένναον παγὰν ἐκπροϊεῖσαι 

Ion. 118. «€ Διὸς ἀένναον κράτος Or. 

1299. 
᾿Δέξειν. βόταν φόνον Ἑλλὰς ἀέξει δή 

Hip. 537. 
᾽Δέριος. ἀέριον σκότον Ph. 1530. ἀέριον 

ἀνὰ κρότον ποδῶν Tro. 546. χϑονίων 

τ᾽ ἀερίων τὲ παιδεύματα | ZEol. fr. ΙΧ. 

4. 
“Αξζεσϑαι. πρὸ rére λέγειν Sx, ἅζομαι 

Al. 327. δυσφημεῖν ἅζομαι ϑεὰν Her. 

600. 
ἸΆζηλος, ἄζηλά γ᾽; ὦ νεᾶνι, κόκ εὐδαί- 

᾿Αζήμιος. 
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μονα Iph. T. 619. ἄζηλα τοῖς φίλοισι 

Iph. T. 650. 
ἐχϑρδς μεϑεῖσα τὸς ἐμὸς 

ἀζημίες Med. 1050. ὁ γὰρ δ᾽ ἀζήμιον 

El. 295. 
t 3 - 

᾿Αζημίως. ἔχειν δυνάμενος καὶ κρατεῖν 
ἀζημίως Fr. inc. Dar. 28. 5. 

"Αζυξ. χάριν ἄζυγος ἄμβροτα πώλϑ 
Tro. 536. εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίθ Med. 
673. ὄντες ἄζυγες γάμων Iph. A. 805. 
ἄζυγα λέκτρων Hip. 840. κόραι ἄζυ- 

γες γάμων Hip. 1425. παρϑένοι τε 
κᾷζυγες Bac. 693. 

᾿Αηδής. μισϑὸν ἐκ ἀηδῆ, 80€ ἄπονον, 
ἀναπράσσεσϑαι Epist. V. 

᾿Αηδόνιος πέτρα Ion. 1482. 
᾿Αηδονίς Rh. 550. 
᾿Αηδών. ἀηδόνος sópa Hec. 337. ἀηδόνα 
δακρυόεσσαν Hel. 1116. ἀηδόνα Μεσᾶν 
Pal. fr. VII. 4. 

᾿Αηϑία. eic ἀηϑίαν πίπτει Hel. 425. 
᾿Αήρ. ἀέρι ποτᾶται Or. 7. λόγων παρα- 
κέλευσμα σῶν ἀέρι φερόμενον οἴχεται 

Sup. 1166. ἀέρι δ᾽ isía Iph. T. 1134. 
δι’ ἀέρος εἴϑε ποτανοὶ γενοίμεσϑα Hel. 
1494. ἅπας ἀὴρ αἰετῷ περάσιμος Fr. 
Inc. XXXVII. I. 

| Aqcu. ψυχρὰν ἄησιν Rh. 417. 
'ASápac, /Eoli filius ZEol. fr. XXIII. 
3. Oópsc 'ASápavroc Inus fr. II. 2. 

'ASáva, "ASávac Ἰλιακᾶς «éyac Hec. 
1008. σὺν ᾿Αϑάνᾳ καὶ χεῖρα κίνει Fr. 
inc. CCXV. 

'ASavárac 9&8 χορὸς Ph. 242. 

᾿Αϑάνατος. ἀϑάνατον ἄφϑιτόν τε ϑεὸν 

An. 1257. γνώμην ἔχει ἀϑάνατον, εἰς 

ἀϑάνατον αἰϑέρ᾽ ἐμπεσών Hel. 1022. 

παρά τ᾽ ἀϑανάτοις καὶ παρὰ ϑνητοῖς 

Iph. T. 1492. κήπων ἐξ ἀϑανάτων 

Ion. 116. 8 ϑνατοῖς, ἀλλ᾽ ἀϑανάτοις 

Ion. 133. ἔκ τ᾽ ἀνθρώπων, ἔκ τ᾽ ἀϑανά- 

των Ion. 878. ἀϑάνατον Ἥρας μητέρ᾽ 

εἰς ἐμὴν ὕβριν Bac. 9. τὴν ὀργὴν 

ἔχειν ἀϑάνατον Phi. fr. X. 3. ἀϑανάτα 

φύσεως κόσμον ἀγήρω Fr. inc. CLIII. 

δ. πυρὸς ἐξ ἀϑανάτα Bac. 523. ἀϑά- 

varov ἄλγος Hel. 993. 

'ASamroc. νέκυς ἄϑαπτος Ph. 1733. 

τὸν r80E νεκρὸν 8k ἄϑαπτον ἂν λίποις 

Ττο. 733. φϑίμενος ἀλαίνεις ἄϑαπτος 

Το. 1084. πόσιν ἄϑαπτον Hel. 1238. 

οὐ 1239. 
ἤλϑεμις. γάμος Κύπριδος ἀϑέμιτας Lon. 

1093. 
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"AScoc. ἄϑεός γ᾽, ἄνομος, ἄχαρις ὁ 
φϑόνος An. 492. φονεύοσα τὸν ἄϑεον 
Bac. 993. et 1013. κακὴν γυναῖκα 
κᾷϑεον κατακτανὼν Or. 928. ἰαχὴ σὴ 
ἄϑεος Hel. 1163. βία κέλευϑον ἄϑεον, 
ἄδικον Her. F. 438. ἄϑεον, ἱκεσίαν 
μεϑεῖναι πόλει ξένων Her. 108. 

᾿Αϑέσφατος ϑέα Iph. A. 232. 

᾿Αϑήναζε Epist. III. et 
᾿Αϑήναζεν Epist. I. et II. 
"ASwroc. ἑνὸς ἄϑικτος Hip. 1002. 

ἄϑικτον εὐνὴν Hel. 801. λέκτρων 
ἀϑίκτων Hip. 652. ἀϑίκτοις πέπλοις 
Iph. T. 799. 

᾿Αϑλεῖν. φαῦλον ἀϑλήσας πόνον Sup. 
917. 

᾿Αϑλητής. ἀγῶνα τιϑέντας ἀϑληταῖσιν 
Al. 1030. ἐδὲν κάκιόν &cw ἀϑλητῶν 
γένεος Aut. fr. III. 2. 

ἤΑϑλιος. πάρεδρος ἀϑλίῳ νεκρῷ Or. 83. 
οἵπερ κἄμ᾽ ἔϑηκαν ἄϑλιον Or. 1166. 
ἄϑλιος κἀκεῖνος ἦν Ph.42]. ἐξέπνευσαν 
ἄϑλιον βίον Ph. 1463. ὥς μ’ ἔφυσας 
ἄϑλιον καὶ τλήμον᾽ Ph. 1589. ὦ φίλα 
πεσήματ᾽ ἄϑλι᾽ ἀϑλίε πατρός Ph. 1695. 

ἐκτείνοντες ἄϑλιον νέκυν Hip. 780. 
τί χρὴ τὸν ἄϑλιον δράσαντας ἡμᾶς 
Hip. 1261. ὁρᾷς με, ὡς ἔχω, τὸν 
ἄϑλιον; Hip. 1395. r8u& γ᾽ εἵνεκ᾽ 
ἀϑλία βία An. 409. ἔρημος ἀϑλίο 
πατρὸς Sup. 1131. ἄϑλιος ἐγὼ Iph. 
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ἀϑλίαν ὁδὸν Ion. 1226. ἄϑλιαι γραῖαι 
γυναῖκες Hec. 322. γενόμεϑ' ἄϑλιαί 
γε Ph. 1708. γυναιξὶν ἀϑλίαις προσ- 

ὠφελήσων Sup. 326. συμφορὰς ἀ- 
σλίας Hel. 490. τάφε ἀϑλίος ἔδρας 
Hel. 8035. ἀϑλίοις £v συμφοραῖς Hel. 

1180. ἀϑλίως κλοπὰς Her. EF. 100. 

ἀϑλίε ςόματος Or. 219. ἄϑλιον κάρα 
Or. 225. et Her. F. 1198. χειρὸς 
ἄϑλιον βάρος Al. 202. et ἄϑλιον βάρος 

Πενϑέως Bac. 1214. ἄϑλιον δέμας 
Tro. 772. τὸ ἄϑλιον κεῖν᾽ Hel. 1088. 
ἀλλὰ καὶ τόδ᾽ ἄϑλιον Her. F. 303. 
εἱληϑεῖσαν ἀϑλίοις κακοῖς Or. 358. et 
ἐν οἵοις kel ue àSM ow κακοῖς Ph. 

1633. ϑριγκὸς ἀϑλίων κακῶν Tro. 
489. τέκνα ἄϑλια Her. F. 1032. 

43A ἑρμηνεύματα Her. 1137. ἀϑλίων 
προσφϑεγμάτων El. 1174. ἄλλον à- 
ϑλιώτερον Sup. 1076. ϑνητῶν ὅστις 
ἀϑλιώτερος Her. F. 1015. οἶκος ἀ- 
σλιώτερος El. 1178. ἀϑλιώτεροι τῆς 

φαυλότητος Pol. fr. III. 1. τίς ἡμῶν 
&yéver' ἀϑλιωτέρα; Hel. 600. ἀϑλι- 
ὠτάτῳ πατρί Ph. 1673. ἀϑλιώτατος 
βροτῶν Hel. 810. et Antig. fr. I. 2. 
πασῶν ἀϑλιωτάτην Hec. 493. ἀϑλιω- 
τάτη βροτῶν Hec. 811. 4$ ξυνάορ᾽ 
ἀϑλιωτάτη Ph. 1689. ἀϑλιωτάτη γυνὴ 
Med. 818. ἀϑλιώτατον φυτὸν Med. 
281. 

A. 472. ἔς’ ἄϑλιός γε κέδαμϑ, καὶ ᾿Αϑλίως. ἀϑλίως πεπραγότας Or. 87. 
vavraxX8 Iph. T. 568. τὸν ἄϑλιον 
'"Ayauéuvoy Iph. T. 663. ἄϑλιον 
μόρον Bac. 337. πλανήτην εἴχετ᾽ 

. ἄϑλιον βίον Her. 878. ὁμαρτεῖτ᾽ 
ἀϑλίῳ μητρὸς ποδὲ Her. F. 336. 
ἀϑλία κυνὸς Her. F. 1386. ἄϑλωον 
τύμβον πατρὸς ἘΠ. 819. τοῖν ἀϑλίοιν 
τοῖνδ᾽ Or. 121. ἀϑλίων γάμων Hel. 
674. ὁρῶ---ἀϑλίας (QEnom. fr. II. 4. 
ἀϑλία γυνὴ Hec. 417. ἀϑλίας τύχης 

et ἀϑλίως πεπραγότα Her. F. 707. 
μάλ᾽ ἀϑλίως ἔχομεν Or. 295. ἀϑλίως 
πράσσεσιν εὐτυχὴς μολὼν Or. 449. 
σ᾽ ἔκειρεν ἀϑλίως τείχη πατρῷα Tro. 
1173. ἀϑλίως ἐμοὶ Hel. 915. ἀϑλίως 
ἔχονθ᾽ ὁρῶ Hel. 1300. τὴν ἀϑλίως 
σπεύσασαν ἀϑλίαν ὁδὸν lon. 1996. 
ἀϑλίως μὲν Her. F. 1365. ὡς ἀϑλίως 

πέπραγμαι Her. F. 1375. ἀϑλίως σω- 
séov Her. F. 1385. 

Hec. 425. πρόσοψις ἀϑλία Or.950. τὴν " ASXov. ἦϑλον “Ἕλλησιν δορὸς Hel. 43. 
τάλαιναν ἀϑλίαν δάμαρτ’ Or. 1564.| ταϑλα δεινὰ Ph. 1268. ἄϑλα κοττάβων 
εἰς πόλλ᾽ ἀϑλία πέφυκ᾽ ἐγώ ΡΙ]ι. 622.] CEnei fr. VIIL. 8. ψυχὴν αϑλα τιϑε- 
ϑηρσὶν ἄϑλιον βορὰν Ph. 1597. ποδα-} μένην Fr. inc. XVI. 7. 
yóc ἀϑλία Ph. 1707. λιπόντες ἀϑλίαν ἴΑϑλος. ἄϑλες πικρὸς Her. F. 827. με- 
ἐμὲ Med. 1022. γυναικὸς ἀϑλίο τύχας] γάλων ἄϑλων Tem. fr. XVIII. 1. 
Al. 1041. ἀϑλίαν ἐφολκίδα An. 199.| ἄϑλος v popa Sei» Fr. inc. CLV. 10. 
Aax8cá y ἀϑλία---καϑέξαμαι An.|'ASopó9wc Or. 629. 
385. μόχϑον ἀϑλίας Sup. 922. ἔκλυον "Αϑραυτος. ἄϑραυτος λιμὴν Cy. 291. 
σαν ἀϑλίαν σε Iph. A.897. μ᾽ ἀϑλίαν πύργοι ἄϑραυςτοι Hec. 17. ἑςτᾶσ᾽ ἄ- 
Iph. A. 1026. τὴν ἀϑλίαν τήνδ᾽ 'Tro. Spavzso, scil. ἑπτάπυργοι περιβολαὶ 
36. μητέρ᾽ ἀϑλίαν λιτὼν Tro. 736.| Ph. 1086. 
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᾿Αϑρεῖν. ἄϑρησον Iph. A. 1416. ἄϑρη- ᾿Αϑώπευτορ. ἀϑώπευτόν σε Δι. 460. 

σον σῶμα γυμνωϑὲν νεκρᾶ Hec. 679. Αἱ et ai, partic. dolendi Hec. 183. et 

δεῦρ᾽ ἄϑρησον Hip. 300. κακεῖνο νῦν passim per totum Eurip. 

ἄϑρησον An. 669. λεύσσετ᾽, ἀϑρήσατε Ala. Δωρίδος αἴας Hec. 450. Φρυγῶν 

An. 1228. σαφῶς ἀϑρήσας Iph. T. ἐς αἶαν Hec. 1141. Κόλχων ἐς αἶαν 

1323. ἄϑρησον αὐτὸ Bac. 1280. εἰς 

r80 ἀϑρήσας ϑάνατον Bac. 1329. 

Qu càc ἀϑρήσας Cy. 378. τάνδ᾽ ἀϑρη- 

cov Ion. 190. cf. v. 201. ἱερὰ εἰς χείρας 

λαβὼν ἤϑρει El. 827. vid. etiam v. 

839. τὰς βροτῶν τύχας ὀρϑῶς ἀϑρή- 

σαντα Eu. fr. VII. 2. 
'ASpnréov Hip. 379. 
᾿Αϑροίζειν. Τροίαν ἀϑροίσῃ Hec. 1139. 

ἀδίκως ἀϑροίσας “Ἑλλάδ᾽ Or. 647. 

ἀϑροῖσαι λαὸν εἰς κοινὰς ἕδρας Or. 871. 

πολλὴν ἀϑροίσας ἀσπίδ᾽ Ph. 78. περι- 

πλοκὰς λόγων ἀϑροίσας Ph. 498. 

πνεῦμ᾽ ἄϑροισον Ph. 858. Ἑλλήνων 

ὄχλον τοσόνδ᾽ ἀϑροίσας An. 007. 

λεκτὸς ἀϑροίσας δεῦρ᾽ ᾿Αϑηναίων κόρες 

Sup. 356. ποίμνας ἀϑροῖσαι Cy. 83. 

μάντεις ἀϑροίσας Her. 341. ςράτευμ᾽ 

ἀϑοοίσας Hel. 50. τῶν φίλων πλήρωμ᾽ 

ἀϑροίσας Ion. 664. ἐρανὸς ἀϑροίζων 

ἄςτρα lon. 1147. ἐχϑρὲς ἀϑροίσας 

Her. F. 894. τίς ὄχλον τόνδ᾽ ἀϑροί- 

ζεται τύχη; Her. 123. ἡϑροισμένε 

spar& Iph. A. 87. ναυβάτας ἠϑροι- 

σμένες Iph. A. 267. ᾿Δργείων ὄχλος 

ἠϑροίζεϑ᾽, i. e. ἠδροίζετο Iph. A. 

1547. 
Αϑροισις spar Hec. 314. 

Αάϑροισμα. ἀϑροισμ' ἰδὼν Or. 872. 

Alaypa. 

Aiá£ew. 

Αἴγειρος. 
Αἰγιαλός. παράλιον αἰγιαλὸν Iph. T. 

Med. 2. ξένην ἐπ᾽ αἷαν Hip. 898. et 

1049. ἄλλαν ἐπ᾽ αἷαν Hip. 1125. ὅποι 

αἴας Al. 111. Δελφῶν κατ᾽ aiav An. 

51. £flacav ἄμικτον αἶαν Iph. T. 403. 

τὰν πολυόρνιϑον ἐπ᾽ αἶαν Iph. T.435. 

εἰς τήνδε ζκισ᾽ aiay Iph. T. 786. μα- 

κάρων ἐς αἷαν Bac. 1337. κατ᾽ αἶαν 
Πελοπίαν Ion. 1591. ἄλλην ἐπ᾽ αἶαν 

El. 97. Φωκέων ἐς αἶαν El. 1287. 

σὺν ἀλαλαῖσι---αἰαγμάτων 

Ph. 337. αἴλινον αἰάγμασιν προσ- 

κλαίω Ph. 1520. ἀξ αἰαγμάτων Al. 

876. αἰάγμασι séveca Hel. 186. 
αἰάζω τύχας Or. 80. 

δαίμον᾽ aiáZew Med. 1847. οἰκτρὰν 
αἰαζόντων Iph. T. 226. αἰάζωμεν 

'Tro. 146. δελείαν αἰάζεσιν Tro. 159. 

αἰάζασα Ion. 1205. ἐκ ἀτρεμέα ϑρῆ- 

vov αἰάζετ᾽ Her. F. 1053. 

^ 
TOV 

Αἴας. Αἴαντος δίκαιος γόνος Fr. inc. 

ΟΧΟ. 
Alyaioc. Αἰγαῖον πόρον Tro. 82. 

πέλαγος Alyaía πόρε Hel. 129. πέ- 

Aayoc Αἰγαίας ἁλὸς Ττο. 88. Αἰ- 

γαίαις ἀκταῖς Hel. 114]. Αἰγαῖον 

olópa Iph. A. 1601. 
ὑπὸ αἰγείροις Hip. 210. 

425. εἶδον αἰγιαλοῖσι Iph. A. 210. 

᾿Αϑρόος. sparóc ἀϑρόος Iph. A. 1000. Aiywopsic Ion. 1581. 

σοφῶν πλῆϑος ἀϑρόον Andr. 482. Αἰγίς. 

ἀϑρόῳ ςόματι Dac. 724. ἀϑρόον δάκρυ 

Herc. F. 489. 
᾿Αϑυμεῖν. ὅταν τἄμ᾽ ἀϑυμήσαντ᾽ ἴδῃς 

Or. 296. τί χρῆμ᾽ ἀϑυμεῖς ; El. 831. 

᾿Αϑυμία. εἰς ἀϑυμίαν ἀφίκεσϑ᾽ Bac. Αἴγλα. 

Her. F. 610. ἐς ὑμᾶς ἐσῆλϑ᾽ ἀϑυμία 

552. 

᾿Αϑύρειν. ἠλᾶτ᾽ ἀϑύρων Ion.53. πηδῶν 

ἀϑύροι Dan. fr. XI. 2. 
"ASvpga. νηπίοις ἀϑύρμασιν Aug. fr. 

᾿Αϑυρόγλωσσος ἀνὴρ Or. 901. 

" ASvpcoc. ἄϑυρσοι δραμόντες Or. 

1492. 

" ASvroc. ἀϑύτων πελάνων Hip. 147. 

^ASGoc. ἀϑῶος ἐξ ἐμ πάντως ἔσῃ Bac. 

671. ἀϑῶος μένει Fr. inc. XVI. 5. 

ἀϑῶος αὐτὴ Med. 1300. 

ἐπ᾿ αἰγίδος ϑεᾶς Rh. 306. 

δασυμάλλῳ ἐν αἰγίδι Cy. 359. ἣν 

αἰγίδ᾽ ὀνομάζεσι lon. 996. αἰγέδος 

τρόπον lon. 1423. ἐμῆς ἀπ᾽ αἰγίδος 

Ion. 1580. 
τίν᾽ αἴγλαν ἐδιφρεύετό γ᾽ ἅλιος 

Sup. 990. μηνάδος αἴγλαν Rh. 534. 

εἰς αἴγλαν Tro. 321. μέλαιναν αἴγλαν 

ib. 549. i 

Αἰγλάεις. αἰγλάεντα σώματα An. 285. 

᾿Αἴδας. V. ἀΐδης. 

Αἰδεῖσϑαι. αἰδέσϑητί ue Hec. 286. et 
806. dp αἰδόμενοι ib. 5616. ὀνομά- 

ζειν αἰδᾶμαι Seàc Εὐμενίδας Or. 37. 

ματέρ᾽ aió&pat λέγειν 10. 556. τί ἔτ᾽ 

αἰδᾶμαι 10. 1048. αἰδόμεϑ᾽ ὄχλον Ph. 

1982. ἐρύϑημα προσώπϑ αἰδομένα ib. 

1496. ὀδὲν αἰδέσῃ Λιτάς ; Med. 326. 

αἰδόμενος πολλὰ δὴ διέφϑορει ib. 349. 
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αἰδεύμεϑα rà λελεγμένα μοι Hip. 244. 
σέβας χειρὸς αἰδᾶμαι ib. 335. αἰδά- 
μενος ϑεὸς ib. 1258. ἠδεῖτο σὲ τῶνδ᾽ 
ἀπώσασϑαι δόμων Al. 826. αἰδεσϑεὶς 
ἐμὲ ib. 860. ἀνὴρ αἰσχρὸς αἰδεῖσϑ᾽ ἐ 
φιλεῖ Iph. A. 380. ἐκβαλεῖν αἰδδμαι 
δάκρυ Ib. 451. τὸ μὴ δακρῦσαι αἰδᾶδ- 
μαι 10. 452. τὸ αἰδεῖσϑαι σοφίᾳ ib. 
503. αἰδόμεϑ᾽ ἂν ᾿Αγαμέμνονα ib. 
833. πᾶσιν ἐμπέφυκεν αἰδεῖσϑαι φίλος 
καινὰς ὁρῶσι K. T. X. 10. 839, αἰδᾶμαι 

τάδε ib. 848. αἰδεῖσϑαι χρεὼν ib. 997. 
αἴδεσαί ue ib. 1240. συγγόνος aióa- 
μένη καὶ παρϑενείαν Rh. 926. ἐκ 
αἰδῇ Sede, κι r. À. Bac. 268. νέας 
παρϑένες αἰδόμεϑα ὄχλῳ πελάζειν 
Her. 43. ϑεῶν ἱκτῆρας αἰδεῖσϑαι 10. 
102. τὰς κλύοντας αἰδεσϑεὶς λόγων 
ib. 818. κτείνειν ὑμᾶς αἰδδμαι lon. 
179. αἰδέμεϑα Ion. 336. αἱδόμεϑ᾽ 

εὐνὰς Ion. 977. αἰδόμενος τὸ σὸν ὄμμα 
κι τολ. Her. F. 1199. à μὴ σύ γ᾽ ἡμᾶς 
τὸς τεκόντας ἠδέσω ΑἸορ. fr. 1, ai- 

δεῖσϑαι χρὴ τὸ λίαν Antiop. fr. XX. 
l 

᾿Αἴδης, et dor. ἀΐδας, pro ἄδης. ἀΐδα 
ὑποπεμπομέναν Hec. 207. ἀλλάξασ᾽ 
ἀΐδᾳ ϑαλάμος ib. 483. ϑανάσιμον 
πρὸς ἀΐδαν ib. 1033. τὸν ἐς ἀΐδα 
πορϑμὸν Ib. 1105. κατ᾽ ἀΐδα Or. 1399. 
τὸν ἀΐδα κόσμον Med. 981. ἐς ἀΐδαν 
προφέρων ib. 1110. ἀΐδα πύλας AI. 
124. φόνιον ἀπόπαυσον ἀΐδαν ib. 225. 
ἐν ἀΐδα δόμοισι lb. 498. ςαλάσσων 
ἀΐδᾳ φόνον An. 1047. Ἑρμιόνας 

- átóavib. 1193. ἐς ἀΐδαν καταλύσασα 
βίοτον Sup. 1004. ἀΐδᾳ πέμψας Iph. 
T.159. λοιβὰν ἀΐδα ib. 168. πιτὸν àt- 
&av Bac. 1155. ἀΐδαν μέλεον ἔχεσι Hel. 
1133. ἀΐδᾳ μέλονται κάτω ib. 1176. 
εἰς ἀΐδαν ἐκβάλλῃ Ion. 0496. ὑπο- 

ς«ρέφει βίοτον εἰς ἀΐδαν Her. F. 737. 
Ζεὺς, εἴτ᾽ ᾿Αἴδης Fr. inc, CLV. 2. 
ἀΐδης p ἐδέξατο Fr. inc. CLXXIX. 

Αἰδόφρων Al. 662. 
᾿ΑἸδρέα. μεταβαλδσ᾽ ἀϊδρίας Ion. 1614. 
Αἰδώς. αἰδώς μ᾽ ἔχει Hec. 970. cf. 

etiam Or. 101. et 460. Bac. 826. 
80€ τ᾽ αἰδὼς Ἑλλάδι μίμνει Med. 439. 
αἰδὼς ποταμίαισι κηπεύει δρόσοις Hip. 

78. σχολὴ---αἰδώς τε ib. 385. οἷσιν 
αἰδὼς 1b. 998. ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ 
Al. 604. ἐδέ τις ἀποτόμϑ. λήματος 
fslv αἰδὼς ib. 986. αἰδοῖ ye, scil. 
ἡττήϑη An. 919. αἰδῶ φέρει Sup. 
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911. et Iph. A. 1342. ὦ πότνι αἰδὼς 
Iph? A. 821.-et Hip. fr. III E! 5c 
aid&c ὄμμ᾽ Exec" ἐλεύϑερον Iph. A. 
994. τὸ τᾶς aió8c ib. 1089. Ξόμα 8 

συνῆψ᾽ ὑπ’ aiósc Iph. T. 375. 
τῶν πάρος μαντευμάτων 1". 713. 
ἔσχον αἰδῶ ib. 949. ἐπήνεσ᾽ αἰδῶ 
Tro.713. δ αἰδᾶς εἶπον Dac. 441. 
αἰδοῖ Her. 6. πολλῆς aió8c τίς ἂν 

τύχῃ lb. 461. κρύπτων ὑπ᾽ αἰδᾶς τὰς 
τύχας Hel. 424. αἰδδς ἀπολειφϑῶ ; 
Ion. 861. αἰδῆς ὑπολαβὼν Her. F. 
301. εκ ἔσχεν αἰδῶ ib. 556. αἰδώς 
y ἀποικεῖ τῆσδε τῆς ϑεᾶ πρόσω ib. 
907. φρενῶν ὑπ’ αἰδϑς Bel. fr. XVI. 
14. αἰδὼς ἐν ὀφϑαλμοῖσι γίγνεται 
Cresph. fr. III. ὑπ’ aió8c d λίαν 
ἀσπάζομαι Er. fr. II. 33. αἰδᾶς 

δυσκρίτως ἔχω πέρι ejusd. Do nr. 

αἰδὼς ὀργῆς πλεῖον ὠφελεῖ βροτὸς 
'Tem. fr. IV. 

Aici, poét. pro ἀεί. ὁ αἰεὶ ξυντυχὼν 

Hec. 1182, αἰεὶ εἷς ἔμελλεν ἕξεσϑαι 
φόνῳ Or. 515. v. etiam v. 604. αἰεὶ 

δυστυχῆ KaSesávau. Ph. 87. πόϑον 
ἀμφιδάκρυτον αἰεὶ κατέχων ib. 333. 
αἰεὶ πολέμιον kaSésarat ib. 842. ἃ 
παρ᾽ ἀσπίδα βέβηκας αἰεὶ 10. 108]. 
αἰεὶ βασιλέων---ὀργὰς ἀφήραν Med. 
455. v. etiam v. 829. et 1023. αἰεὶ 
σὺν ϑεοῖσιν φοιτᾷ Hip. 170. πολυ- 
πλάνητος αἰεὶ ib. 1110. ἀνὰ sóp! αἰεὶ 
ἔχειν An. 9ὅ. τὸ γῆρας αἰεὶ βαρύτερον 
Αἴτνας σκοπέλων Her. F. 638. αἰεὶ 
εὐτυχεῖς φαίνοισϑέ μοι El. 889. τόλμ᾽ 
αἰεὶ Tel. fr. XXI. etc. 

'Atew. ἄϊε ματέρος αὐδὰν Hec. 174. 
otav ἀΐω φάμαν ib. 177. ἄϊες ἰαχὰν 
Μεά. 148. ἰαχὰν ἄϊον ib. 204, ἄϊες 
ὦ Hip.362. ἀΐετέ μα Sup. 819. ὡς 
ἄϊον Iph. A. 294. ἔνϑα ἄϊον ib. 299. 
ἀΐω Σιμόεντος ἡμέναν ἈΠ. 540. ἄϊον 
οἴκτος Tro. 156. τάδε Πενϑέως ἀΐεις; 
Bac. 373. ἀΐεις 8X ὁσίαν ὕβριν ib. 
374. φάτιν ἄϊον Ion. 508. 

Αἰὲν, po&t. pro ἀεί. εἰς τὸν αἰὲν χρόνον 
Or. 207. σὺν ἀλαλαῖσι δ᾽ αἷὲν aia- 
γμάτων Ph. 337. αἰὲν ἐμόχϑει ib. 
1544. 

Aieróc. μέσα Alsróc dpav8 morürat 
Rh. 531. ὑπ᾽ alerá δίωγμα φεύγων 
Hel. 20. χρυσῶν αἰετὸν Meleag. fr. 
M ge ἀὴρ αἰετῷ περάσιμος Fr. inc. 
XXXVIIL. 1. yo«mr8c £v aitroict 
τύπες Hyp. M DR 

D 
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Αἰϑαλόεις. κεραύγνιον πῦρ αἰϑαλόεν Ph. 

191. 
Αἴϑαλον. 

Hec. 911. 
AiSaA8v. μή c αἰϑαλώσῃ πέπλος ΕἸ. 

1140. 

Αἴϑειν. αἶϑον ἐξαμύνασϑαι ϑεθ Sup. 

208. αἴϑεσι λαμπάδας πυρὸς Rh. 95. 

αἴϑων ἀνὴρ ib. 122. ναυσὶν αἶϑον 

ἐμβαλεῖν ib. 990. ἅλιος αἰϑόμενος 

Hip. 1279. αἰϑέσϑω πῦρ lph. A. 

1471. πεύκης αἴϑεται σέλας 'Tro. 298. 

ἂν αἰϑομέναν ib. 1080. δώματ᾽ αἴϑεσ- 

Sat δοκῶν Bac. 624. 

Αἰϑέριος. πάλλε πόδ᾽ αἰϑέριον "Tro. 

325. ἐν αἰϑερίῳ ῥόμβῳ Vi. fr. IT. 1. 

ἄτρων αἰϑέριοι χοροὶ El. 467. αἰϑερία 

δ᾽ ἀνέπτα Med. 441. αἰϑερίαν πέτραν 

Sup. 987. σμύρνης αἰϑερίας καπνὸν 

Tro. 1064. ἔνοσις αἰϑερία Hel. 1379. 

διὰ δ᾽ aiSepíac πλακὸς El. 1349. 

ἀπ’ αἰϑερία γονῆς Chry. fr. VII. 9. 

ΤΙλειάδες αἰϑέριαι Rhes.. 530. ἔῤῥ᾽ 

αἰϑέριον Àn. 831. 

Αἰϑήρ. λόγοι πρὸς aiS£pa φρδῦοι Hec. 

334. αἰϑέρ᾽ ἀμπτάμενος ἐράνιον ib. 

1100. ἐξακρίζετ᾽ αἰϑέρα πτεροῖς Or. 

275. τὸν ravaóv αἰϑέρ᾽ ib. 322. λαμ- 

πρὸς αἰϑὴρ ib. 1087. et Hip. fr. XIV. 

]l. πολιὸν αἰϑέρ᾽ ἀμπτάμενος Or. 

1376.  aiS£poc kamvóc 10. 1542. ἐν 

αἰϑέρος πτυχαῖς ib. 1631. et 1686. 

δρόμον ἐξανύσαιμι δὲ alSépoc Ph. 167. 

ai&époc πνοαῖς ib. 680. αἰϑέρος εἰς 

ἄβατον φῶς 1b. 816. ἐκφύγῃς πρὸς 

αἰϑέρα ib. 1222. αἰϑέρος εἴδωλον 10 

1538. διὰ λαμπροτάτε αἰϑέρος Med. 

830. ἐς αἰϑέρος βάϑος ib. 1297. 00 

αἰϑὴρ Hip. 179. et Fr. inc. CL. 4. 

φοιτᾷ ἀν᾽ αἰϑέρ᾽ Hip. 447. πρὸς αἰϑέρ᾽ 

ἐκτενᾶμεν An. 93. πνεῦμα πρὸς αἰϑέρα 

Sup. 533. κατ᾽ αἰϑέρα ib. 992. αἰθὴρ 

ἔχει νιν ib. 1139. ὅτος αὐτός ἐξιν 

αἰϑὴρ lph. A. 365. τῶν εἰν αἰϑέρι 

δισσῶν Διοσκόρων ib. 708. διὰ λαμ- 

πρὸν ai3épa lph. T. 29. λέξω πρὸς 

αἰϑέρ᾽ ib. 43. πρὸς αἰϑέρα ἀμπτάμενος 

ib. 843. σεμνόν γ᾽ ὑπ᾽ αἰϑέρ᾽ ib. 1177. 
γνοφώδη αἰϑέρος φυσήματα Tro. 79. 
ἔβλεψας πόσει τὸν αὐτὸν ai3ép' ib. 
1024. ἐπιβεβηκὼς αἰϑέρα 1b. 1079. 

πτέρυγι πρὸς αἰϑέρα ib. 1320. πλό- 
καμοὸν εἰς αἰϑέρα ῥίπτων Dac. 150. 
T8 χϑόν᾽ ἐγκυκλεμένϑ αἰϑέρος ib. 293. 

aigáAa κηλῖδ᾽ οἰκτροτάτᾳ 
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ai9épa  vaíovrec ib. 99]. ἐκέντει 

iege αἰϑέρ᾽ ib. 631. εἰς aiSépa - 

ροσερὸν ib. 863. φάρυγος aiSép 

ἐξιες βαρὺν Cy. 409. ἐγκάψαντες 

αἰϑέρα γνάϑοις ib. 625. ἐν πτυχαῖσιν 

αἰϑέρος Hel. 44. πρέπων 06 αἰϑέρος 

ib. 217. ἀναρπάσας δὲ αἰϑέρος ib. 

258. αἰϑὴρ, ὅϑεν ἔχεις λέχη 10. 590. 

πρὸς αἰϑέρος πτύχας ib. 611. ϑεῖον 

σεμνᾶ ϑεσμὸν αἰϑέρος μυχῶν ib. 872. 

εἰς ἀϑάνατον αἰϑέρ᾽ ἐμπεσὼν ib. 1022. 

ἐς αἰϑέρ᾽ οἴχεται ib. 1235. δ αἰϑέρος 

ἱέμενοι 10. 1012. πυρὶ τῷδ᾽ αἰϑέρος 

Ion. 84. ἀν᾽ ὑγρὸν αἰϑέρα ib. 796. 

ἀΞςερωπὸς αἰϑὴρ ib. 1079. £v aiSépoc 

κύκλῳ ib. 1147. jiecomópa δ αἰϑέρος 

ib. 1152. ὥσπερ πτερὸν πρὸς αἰϑέρ᾽ 

Her. F. 510. κατ᾽ αἰϑέρ᾽ αἰεὶ vrepotot 

φορείσϑω ib. 653. αἰϑέρ᾽ εἰς μέγαν 

El. 59. αἰϑέρος τέκνοις ib. 897. 

ὄντος ἡλία δ αἰϑέρα Ar. fr. II. 5. 

τὸν ὑπὲρ κεφαλῆς αἰϑέρ᾽ Bel. fr. I. 3. 

Διὸς αἰϑὴρ Chry. fr. VII. 1. . πρὸς 

αἰϑέρ᾽ ἐξαμιλλῆσαι κόραις Hyp. fr. 

XL |. Λιβυκὸν aiSép ἐμβαλὼν 

Pha&th. fr. VII. 1. ἐπ᾽ aiSépoc πτύ- 

xac ejusd. fr. VIII. 4. γῆ ἄνεισ᾽ εἰς 

αἰϑέρα Syl. fr. IT. 4. τὸν ὑψᾶ τόνδ᾽ 

ἄπειρον αἰϑέρα Fr.inc. 1.1. πνεῦμ᾽ 

ἀφεὶς εἰς αἰϑέρα Fr. inc. CXXVII. 2. 

ἱερὸν ἀνὰ Διὸς αἰϑέρα ΕἾ. inc. 

CXXXVIII. ἐς αἰϑέρα πολύν Fr. 

inc. CLIV.3. φαεινὸς αἰϑὴρ Fr. inc. 

CLXII. 2. αἰϑέρα kai γαῖαν ἀείδω 
Fr. inc. CLXXIV. 1. ἡμένην ἐν 
αἰϑέρι Fr. inc. CLXXVIII. 2. πόλον 

αἰϑέρος Epig. I. 1. Dicitur et ἡ αἰϑήρ: 

αἰϑέρα τὰν Μολοσσῶν Al. 596. λευ- 

κὴν αἰϑέρα An. 1229. λαμπρᾶς αἰϑέ- 

ρος ἀναπτυχαὶ lon. 1445. φλογερὰν 

αἰϑέρ᾽ El. 991. αἰϑέρος ἱερᾶς And. fr. 

XXVIII. 4. ἐκ βαϑείας αἰϑέρος Fr. 

inc. CXXXII. 3. 
Αἰϑιοπία χϑών Er. fr. XIV. 

Αἰϑιοπὶς γῆ Ar. fr. II. 4. 

Αἴϑοψ. αἴϑοπι φλογμῷ Sup. 1019. 

kaA&aw οἶνον αἴϑοπα ΕΥ πη. CLXIX. 

3. κεραύνιον αἴϑοπα λαμπάδα Dac. 

594. 2) nomen proprium. Fr. inc. 

CLXIX. 2. 
Αἴϑριος. ὄρφνης ἐκδὺς αἰϑρία Her. 

857. 

AikáAXew. προδότιν αἰκάλλων kvra 

And. 631. 
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Aikía. δεινῶς τάνδ᾽ αἰκίαν εἰς οἴκας 
ἔφερε Bac. 1371. 

Αἰκίζεσϑαι. ἐχ ἡ πρόσοψίς μ’, ἀλλὰ 
τἄργ᾽, αἰκίζεται Or. 388, τυράννων 
ἑσίαν ἠκισμένη Med. 1130. 

Αἴκισμα. ἀδελφῶν ἐλόμεν᾽ αἰκίσματα 
Ph. 1526. 

Αἴἵλιψος. αἴλινον αἴλινον Or. 1395. 
αἴλινον αἰάγμασιν ἃ τοῖσδε προσκλαίω 
Ph. 1520, αἴλινον ἰαχεῖ Her. F. 348. 
αἰλίνοις κακοῖς Hel. 170. 

Αἷμα. αἵματι χλωρῷ Hec. 129. φοι- 
γισσομέναν αἵματι παρϑένον ib. 153. 
αἵματος πέρι 1014. 292. et ΕἸ. 1259. 
7óu' αἵματος Hec. 392. μέλαν κόρης 

ἀκραιφνὲς αἷμ᾽ ib. 537. τὸ ματρὸς 
αἷμά νιν τροχηλατεῖ Or. 36. αἷμα 
γενέϑλιον 10. 89. αἷμα marpojóve 
ματέρος ib. 192. σέϑεν ἀφ᾽ αἵματος 
ib. 199. ματρῷον αἷμα ib. 285. αἵ- 
ματος τινύμεναι δίκαν ib. 322. μα- 
τέρος αἷμα σᾶς ib. 338. τῶν Ταντα- 
λιδῶν ἐξ αἵματος ib. 351. αἵματος 
τιμωρίαι ib. 400. ὁ συνδρῶν αἷμα ib. 
406. aiu ἔχων ἰ". 513. δὲ αἵματος 
ib. 815. ματροκτόνον αἷμα ib. 831. 
ἅλις τὸ μητρὸς aiu ἔχω ib. 1039. 

κακῆς γυναικὸς aiu ἐπράξαμεν ib. 
1189. πτῶμ᾽ ἰδὼν ἐν αἵματι ib. 1196. 
φόνιον αἷμα ib. 1256. et Ph. 940. 
αἷμα ματρὸς μυσαρὸν Or. 1624. αἵ- 

ματος μητροκτόνβ ib. 1649. βήσεται 
δ αἵματος Ph. 20. αἷμα δάϊον ib. 
248. κοινὸν αἷμα ib. 254. αἵματος 
ἔδευσε γαῖαν ib. 678. αἵματι καὶ 

^ ϑανάτῳ κατέχῃ 10. 791. αἵματι Θήβας 

ib. 797. ἀντὶ ϑ᾽ αἵματος αἷμ᾽ ijv λάβῃ 
βρότειον ib. 944. 945. δράκοντος αἷμα 
ib. 1069. ἔῤῥει αἷμα μυρίων νεκρῶν 
ib. 1480. αἵματι δεινῷ, αἵματι λυγρῷ 
ib. 1503. δὲ αἵματος ἁμερίο ib. 1515. 
ἐπὶ τραύμασιν αἵματος ib. 1567. αἷμα 
ἐκ ἐνὸν χροὶ Med. 1175. αἷμα £saZe 
ib. 1198. ϑεῶν αἷμα ib. 1257. μίασμα 
φεύγων αἵματος Hip. 85. ἁγνὰς χεῖ- 
pac αἵματος ib. 316. αἵματος ἐλεύ- 
Sepov 1b. 1450. φάτνας αἵμασιν πε- 
φυρμένας ΑἹ. 409. Περσέως ἀφ᾽ αἵ- 
ματος ib. 812. δαλίϑ ἀφ᾽ αἵματος ib. 
641. παιδὸς αἵματος κοινθμένην An. 
655. αἵματος δδναι δίκην ib. 1109. 
αἷμα συγγενὲς Suppl. 148. et (Enei 
fr. I. 2. πατρῷον αἷμα Sup. 264. 
αἵματος $owtae ῥοὰς ib. 690. ὃν αἵ- 

Αἱμακτός. 

Αἱμάσσειν, vel ττειν. 

Αἱματηρός. 
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ματι χρανῶ Iph. A. 971. μέλανος 
αἵματος φυσήματα ib. 1114. ἄχραν- 

rov αἷμα ib. 1574. 
σεται Tro. 382. αἷμα rpayokróvov 
Bac. 139. αἷμ’ ἐάσῃς τάξαι Her. 
1041. αἵματος ῥοαὶ Hel. 990. ἅμιλλα 
αἵματος ib. 1171. αἵματος ἀποῤῥοαὶ 
ib. 1603. ταλαγμὲς αἵματος Ion. 
1003. προστρόπαιον αἷμα ib. 1960. 
et Her. F. 1161. καινὸν αἷμα Her. 
F. 831. αἷμα σύγγονον ib. 1077. 
φοίνιον αἷμα ib. 1184. αἷμα παιδο- 
φόνον ib. 120]. αἷμα αἵματος πικρὸς 
δανεισμὸς ΕἸ. 857. πατρὸς αἷμ᾽ ἐτι- 

μωρησάμην CEnei fr. ΠΠ1.1. πίνων 
κελαινὸν αἷμα Syl. fr. 11. 98. χρῆσις 
à πρὸς αἵματος Fr. inc. B. 37.1. δὲ 

αἱμάτων Or. 1547. Ph. 1058. et1300. 
αἵμασι ϑύμασί τε Iph. A. 1485. ἐξ at- 
μάτων Iph. T. 73. ἄλλων τραφεὶς ἀφ᾽ 
αἱμάτων Ion. 698, αἱμάτων ἐχϑίτων 
El. 137. νεοφόνοις ἐν αἵμασι ib. 1172. 

ῥανίσι---αἱμακταῖς Iph. 'T 

aipakrà σύγγονα Ph. 1507. 
αἱμάξας κόρας 

Hec. 1117. et Ph. 62. τὰς κόρας 
αἱμάσσεσιν Hec. 1171. αἱμάξει δέραν 
Ph. 1296. πέσεα δάϊα αἱμάξετον ib. 
1808. αἱμάσσοντες λαιμὸν lph. A. 

1084. αἱμάσσεσ᾽ (pro sca) ἄταν Iph. 
T. 225. ἐχ ἥμασσε βέλος Bac. 760. 
αἱμάξεις τὰς φδὰς Ion. 168. σκόπελον 

ἥμαξαν πέτρας 10. 274. Δίρκης νᾶμα 
αἱμαχϑήσεται Her. F. 878. ἡμάχϑη 
πεσὼν El. 574. 

αἱματηρὸν πέλανον Al. 
854. et Iph. T. 300. et in nominat. 
αἱματηρὸς πέλανος Wh. 480. αἱματη- 
ρὸν φόνον Iph. A. 512. εἰς αἱματηρὸν 
γάμον Iph. T. 371. τὰν αἱματερὸν 
ἄταν Or. 960. δρόσον αἱματηρὰν 
Iph. T. 449. σὺν αἱματηραῖς s«yóct 
Ρη. 1424. χέρας αἱματηρὰς ÀAn.502. 

αἱματηρὸν ξίφος Ph. 628. αἱματηρὸν 

ὄμμ᾽ ἔχων Iph. A. 3381. αἱματηρὰ 

σόμια Iph. T. 985. φίλτρα αἱματηρὰ 
Hel. 1110. 

αἷμα γῇ δωρή- 

* 

. 

644. 

Αἱματόεις. ὀμμάτων αἱματόεν βλέφαρον 
Hec. 1066. αἱματόεντα σώματα vi- 
κρῶν Tro. 594. 

Αἱματόῤῥυτος. ῥανίσιν αἱματοῤῥύτοις 

Iph. A. 1515. 
Aiparoscync. aca αἱματοταγῆ Sup. 
812. 
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Αἱματᾶν. αἱμάτϑ ϑεᾶς βωμὸν Andr. 

259. ὄνυχα λευκὸν aiparare Sup. 77. 

κρᾶτας αἱματέμενοι Ph. 1156. jpa-| 

τωμένη χεῖρας Bac. 1133. 

ΔΑἱματωπός. τὰς αἱματωπϑς κόρας Or. 

256. ct τὰς αἱματωπδς Seàc An. 979. 

aiparemol δεργμάτων διαφϑοραὶ Ph. 

877. ῥίζας £v ὄσσοις αἱματωπὲς Her. 

F. 933. 

Αἱμόῤῥαντος. αἱμοῤῥάντων ξείνων Iph. 

T. 224. αἱμόῤῥαντοι ϑυσίαι Al. 132. 

Aiposayüc. atposa'yetc πρηΞτῆρες "Thes. 

fr. I. 3. 

Αἱμύλος. 8k 'OOvectóc tsw αἱμύλος 

μόνος "Fel. fr. XIX. 1. αἱμύλον δόρυ 

Rh. 709. αἱμυλώτατον κρότημα ib. 

498. 
Αἵμων, filius Creontis. Αἵμονος γάμοι 

Ph. 951. 

Αἵμων, adject. Xóke. atpovt χαλᾷ Hec. 

9]. 
Aivéiv. djvev πέπλϑε Hec. 1154. ἐκ 

αἰνέσω ποτὲ Or. 498. et & ποτ᾽ αἰνέσω 

ib. 519. αἰνῶ τάδε ib. 784. et Med. 

908. παύσομαί σ᾽ aivàv Ori 061 

λέκτρον, o ποτ᾽ ἤνεσαο; δὸς ib. 1658. 

aivécac ravS Ph. 484. σὲ αἰνῶ ib. 

617. αἰνῶ σε τῆς προϑυμίας ib. 1677. 

ἐδ᾽ ἀτὸν ἤνεσ᾽, l. e. ἤνεσα Med. 223. 

ἤνεσ᾽ (i. e. ἤνεσε) ἀνδρὶ πάντα lb. 

1157. αἱνέσας φυγὴν Hip. 37. αἰνῶ 

σε ib. 483. et Iph. A. 506. ἐπείπερ 

ἤνεσεν Hip. 1319. ϑῇσσαν τράπεζαν 

εἰνέσαι Al. 2. ἤνεσάν μοι Seal 10. 

12. εἴπερ ἤνεσεν τάδε 1. 528. ἐδ 

αἰνέσει με ib. 569. σύ μ᾽ αἰνέσεις ἴσως 

ib. 1039. αἰνῶ μὲν, αἰνῶ ib. 1096. 

ἔσϑ᾽ 0S ἡμᾶς αἰνέσεις ib. 1112. ταύ- 

ταν ἤνεσα βιοτὰν An. 786. αἰνῶ δ᾽, 

ὃς κι r. 4. Sup. 201. κἀν ϑέλωσιν 

αἰνέσαι ib. 388. τὸν στρατηγὸν αἰνέσαι 

παρῆν ib. 707. σὲ ἤνεσα Iph. A. 655. 

αἰνῶ, ὅτι σέβεις τὸ σωφρονεῖν ib. 824. 

αἰνέμενοι oi ᾽γαϑοὶ τρόπον τινὰ μισᾶσι 

τὸς αἰνᾶντας, ἐὰν αἰνῶσ᾽ ἄγαν ib. 

979, 980. τὸν ξένον αἰνέσαι προϑυ- 

μίας ib. 1371. τὸ πρόϑυμον ἤνεσα 

Iph. T. 1023. μὴ αἰνδσῶν Aóysc ib. 

1073. σοὶ τάδ᾽ ὡς δοκεῖ, αἰνῶ ib. 

1486. aiytic ; Rh. 708. μὴ 

κλωπὸς αἴνει φωτὸς αἱμύλον δόρυ ib. 

709. páNsá σ᾽---ἐνδίκως αἰνεῖν ἔχω 

Her. 486. αἰνῶ Φοῖβον ἐκ αἰνδσα 

πρὶν lon. 1609. ἤνευ᾽, ἕνεκ᾽ «T. A. 

7.3 
τιν 
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ib. 1614. 8x àv αἰνέσῃ Her. F. 1412. 

αἰνῶ Tr80 ἀνδρὸς εἰσδοχὰς δόμων El. 

396. αἰνεῖν ἀνάγκη ravra ib. 1247. 

μὴ τὰ κινδυνεύματα αἰνεῖτ᾽ Antiop. fr. 

ΧΙ. 3. $Aíe τοξεύματ᾽ αἰνεῖν Bel. fr. 

XVIL 8. τὴν εὐγένειαν aiv&cu [Jpo- 

roi T hy. fr. I. 2. - αἰνεῖσϑαι λίαν Or. 

1162. ᾿ ἄγαν aivépsvoc Her. 205. 

τυραννίδος τῆς μάτην alveuérme Ion. 

621. αἰνεῖσϑαι μισῶ Alemen. fr. IX. 

2. 
Alvvypa. σοφῆς αἵνιγμα παρϑένϑ Ph. 

48. αἴνεγμα Σφιγγὸς 1". 50. παρ- 

ϑένα κόρας αἴνιγμ' ἀσύνετον ib. 1721. 

αἴνιγμα σαϑρὸν Sup. 1064. αἴνιγμα 

σαφὲς Tro.6291. τόδ᾽ és ἐκεῖν᾽ αἱνιγμ᾽ 

Hel. 794. αἴνιγμ’ ἀκέσας lon. 533. 

καλλίνικος ὧν αἰνιγμάτων Ph. 1056. 

rà κλεῖν αἰνίγματα ib. 1682. et 1747. 

δυστόπας᾽ αἰνίγματα Sup. 138. πα- 

ρῳδοῖς αἰνίγμασιν Iph. Α. 1147. 

Αἰνιγμός. Σφιγγὸς αἰνιγμὲς Ph. 1362. 

ἐν αἰνιγμοῖσι Rh. 754. 

Αἰνίσσεσϑαι. τί λόγοισιν αἰνίσσεται ; 

Ion. 430. τόδ᾽ ὡς ὕποπτον ἠνίξω Her. 

F. 1120. γνωρίμως αἰνίξομαι El. 

946. 
Aivóyapgoc Hel. 1130. 
Αἰνόπαρις Hec. 945. 

Αἶνος. αἶνος δυσχερέΞξερος λόγων Hip. 

484. aivov τὸν πάρος εὖ σώσομεν 

Cy. 201. αἶνον ἄξιον φέρει El. 1062. 

παλαιὸς αἶνος JEol. fr. XVIII. 1. et 

Dic. fr. XI. 1. et Melanipp. fr. XVII. 

1. ἦν τις αἶνος Dan. fr. VIII. 1. 

Αἴολος, nom. propr. filius Hellenis 

ZEol. fr. XXIII. 2. 
AlóXoc, adject. ὑπ᾽ αἰόλας ἰαχᾶς Ion. 

498. 
Αἰολόχρως νὺξ Pi. fr. II. 4. 

Αἰπεινός. Ἰλίῳ αἰπεινᾷ An. 103. 

αἰπεινά μοι μαντεῖα Ion. 739. 

Alzoc. πρὸς αἶπος ἔρχεται Al. 503. 

Αἴρειν. πόδ᾽ ἔξω δωμάτων αἴροντι Hec. 

965. Φρυγῶν ἐς αἶαν αἴροιεν sóXov 

ib. 1141. σ᾽ ἦρεν εἰς ὕψος μέγα Ph. 

407. πτηνὸν ἄραι σῶμ᾽ Med. 1297. 

dparé μα δέμας Hip. 198. πρόσφορεί 

μ᾽ αἴρετε ib. 1361. νὶν ὑψηλὸν αἴρει 

Sup. 555. τὸν εὐτυχῆ ἄν τις αἴρῃ 

μοῖρα ib. 608. αἴρω χεῖρ᾽ ib. 772. 

πᾶς τις ϑάρσος αἶρε lph. A. 1598. 

ἐκ τερμάτων νότον ἄρωμεν Iph. T. 

117. «ipso: particip-) λείαν Rh. 326. 
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ἀσπίδ᾽ aipére χερὶ ib. 45]. «&dov 
αἴρῃ βῆμ᾽ 'Tro. 842. γραῖαν πεσᾶσαν 
ἴρετ᾽ εἰς ὀρϑὸν ib. 405. ἐν δεξιᾷ χρὴ 
---ὠΟ᾿οἴρειν νιν Dac. 942. ἄρας χεῖρα 
Cy. 417. ᾷρας Seppóv ib, 457. πολλῷ 
σ᾽ ἐπαίνῳ ὑψηλὸν αἴρω Her. 323. 
ἱςὸν ἦρον Hel. 1698. ποῖ σὸν πόδ᾽ 
αἴρεις ; ib. 1643. πταγὸν πυρίφλεκτον 
αἴρει lon. 195. πρύμνηϑεν αἴρει μ’ 
ib. 928. ἐ σκῆπτρα ἀρεῖτε Her. F. 

255. ἄρας ναυσὶ χιλίαις "Δρη El. 2. 

Adrp' ὡς τάχιΞξα τοῖς ξένοις τις αἰρέτω 

ib. 791. ἦρον κανᾶ ib. 800. ὡς ἦραν 
χεροῖν ib. 813. αἴρει κακὰ ib. 942. 
δίσκον ἄρας Aut. ἔν. III. 17. τὸν δ᾽ 
jp ἄνω Inus fr. XVI. 3. 2) Med. 
ἀγγελίας βάρος ἀραμένα Hec. 107. 
ἧς ἐκ ἂν ἄραιτ᾽ (1. e. ἄραιτο) ἄχϑος 
Or. 8. τοκεῦσιν ἠράώμην δόρυ Ph. 437. 
paszóv ἱκέταν αἰρομένα ib. 1502. σί- 
δηρον ἤρατο Iph. A. 938. αἴρεσθαι 
φυγὴν Rh. 54. cf. etiam v. 126. 
αἴρεσϑε τύμπανα Bac. 58. αἰρέσϑω 
κλιμάκων προσαμβάσεις ib. 1210. 

ἁμαξῶν ἑκατὸν ἀροίμην βάρος Cy. 
471. ἐχϑρὸν αἴρεσϑαι δόρυ Her. 314. 
νεῖκος ἠρίμην 1b. 986. cf. etiam fr. 
inc. XLIII. 2. δυσμένειαν ἠράμην 
Her. 991. κοινὲς αἰρόμενος wóvac 

lon. 199. ὑπὲρ rjv ἀξίαν τὸ πένϑος 
aipecS Her. F. 147. αἴρεσϑ᾽ ἔσω 
τεύχη El. 360. αἰρόμενος ἄγρευμ᾽ 
ἀνϑέων Hyp. fr. V. 3. 3) Pass. αἴρομ᾽ 
ἔννυχος δείμασι Hec. 69. ἀρϑείην 
ἐπὶ πόντιον κῦμα Hip. 735. ϑυμὸς 

. αἴρεται πρόσω Iph. A. 919. ἀρϑεῖσαι 
δρόμῳ Bac. 747. ἀρϑεῖσ᾽ ἄφαντος 

Hel. 612. πτεροῖσιν ἀρϑεῖσα 1}). 1592. 
πνεύματ᾽ αἴρεται El. 749. πρὸς ὕψος 

ἠρμένον Fr. inc. XXVI. 1. 
Αἱρεῖν. Τροίαν εἷλε Hec. 443. εἷλον 
Αἰγύπτα τέκνα lb. 886. ὁ γάρ ποτ᾽ ἂν 
σύ μ᾽ εἷλες ib. 1269. σμικροῖσι τὰ 
μεγάλα πῶς ἕλοι τις dv πόνοισιν ; Or. 

693. μή σε πρόσϑε ψῆφος ᾿Αργείων 
ἕλῃ 10. 797. φϑόνος νιν εἷλε ϑεόϑεν 
ib. 972. ἑλόντες σκύμνον ἀνοσίε 
πατρὸς ib. 1213. δάμαρϑ᾽ ἑλὼν 1}. 
1229. δόρυ τὸ Ἰζαδμείων ἕλῃ Ph. 565. 
ἣν ἕλῃς γῆν τήνδ᾽ 10. 874. ἑλὼν πά- 
τραν ib. 576. ἑλεῖν δορὶ 1b. 762. ἑλεῖν 

κόλιν ib. 1183. ὃν ἄρτι ἑλὼν ib. 1325. 
γαῖαν ὀδὰξ ἑλόντες ib. 1432. ἑλεῖν 
βολεύματα Med. 872, à με νῦν ἑλεῖν 
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δοκεῖς Hip. 1002. πρὶν αὐτὸν εἷλε 

διόβολον πλᾶκτρον Al. 126. σ᾽ ἐν 
ἀφύκτοισιν εἷλε δεσμοῖς ib. 988. μή μ᾽ 
ἕλῃς ἡρημένον ib. 1068. τὸ Τροίας 
εἷλον πέδον An. 11. εἷλέ e^" Apyc Ib. 
106. εἷλε λόγοισι δολίοις ib. 289. 
Τροίαν ἑλεῖν ib. 869. et Τροίαν εἷλον 
ib. 543. εἷλόν νιν αἰχμάλωτον ib. 584. 
ἑλὼν Τροίαν ib. 628. σὸν εἷλον χερσὶ 
κάλλιτον δέμας ib. 1279. ἤλπιζον 
αἱρήσειν πόλιν Sup. 845. ἐκ àv κίχῃς 
μ᾽ ἑλὼν χερὶ ib. 1069. κάλλιξα σκῦλ᾽ 
ἑλὼν Iph. Δ. 1629. πῶς αὐτὲς εἵλετε; 
Iph. T. 252. et πῶς νιν εἵλετε; ib. 
256. ἑλὼν 'Axaidc Rh. 172. μεγάλα 
ἐπινοεῖς ἑλεῖν 10. 195. ἕλοι MevéAav 
ib. 257. πολεμίας ἠρηκέναι ib. 330. 
οἷόν σε βία τέλος εἷλεν ; 1b. 735. μή 

' ἔρως ἕλοι ἵππων ib. 859. ὃς Apnc 

ἕλοι Tro. 376. ὃς ἕλοι δόρυ ib. 387. 
μή σ᾽ ἕλῃ πόϑῳ ib. 891. αἱρεῖ ἀνδρῶν 
ὄμματα ib. 892. δύσγαμον αἶσχος 
ἑλὼν ib. 1114. ἀπὸ πασσάλων ἑλὼν, 
scil. κόσμον Her. 6098, αἱρεῖ τέτρωρον 
ἅρμα ib. 869. εἷλέ σ᾽ ἡ Δίκη ib. 941. 
ὡς ἕλοι γάμον ἐμὸν Hel. 241. λέχεα 
σέϑεν ὡς εἷλε ib. 1129. πολλὲς εἷλ᾽ 

᾿Αχαιῶν ib. 1138. Δαρδάνα. πόλιν 
ἑλὼν ib. 1510. cf. etiam El. 5. ἑλὼν 
δὲ Ion. 828. ὃν £v βρόχοις ἑλὼν Her. 
F. 153. δεύτερον παῖδ᾽ ἑλὼν ib. 994. 
ἡμῖν τέκν᾽ εἷλες kai δάμαρϑ᾽ ib. 1380. 
τεῦχος ἐμῆς ἀπὸ κρατὸς ἑλᾶσα El. 141. 

ἐκ κανᾶ ἑλὼν σφαγίδα ib. 810. μῶν 
σ᾽ οἶκτος εἷλε ib. 908. Τρωϊκὴν εἷλε 
χϑόνα ib. 1279, μ᾽ ἔρως ἕλοι Dic. fr. 
I.1. 2) Med. σύν σοι κατϑανεῖν αἱρή- 
σομαι καὶ ζῇν Or. 807. μὴ δυσσεβεῖς 
ἕλῃ φίλες ib. 627. τὸ τᾶδε κῆδος μᾶλ- 
λον εἵλετ᾽, ἢ πατρὸς ib. 750. ἕπτ᾽ 
ἄνδρας £A8 Ph. 748. τοῖνδ᾽ £A8 δυοῖν 
πότμοιν τὸν ἕτερον ib. 958. ξυνεργὸν 
εἱλόμην Med. 3896. αὐτὴ τάδ᾽ εἵλϑ ib. 
605. σκέψαι φόνον, οἷον αἱρῇ ib. 852. 
καινὸν ἕλοιτο λέχος Al. 466. ἄτοι δὲ- 
kasi]v σ᾽ εἱλόμην Sup. 252. sparmyór 
αἱρεῖσϑαι ib. 726. ἑλέσϑαι μνητήρων 
ἕνα Iph. A. 68. “Ἑλένην ἕλωμαι ib. 
488. ἀδελφὸν εἱλόμην χεροῖν Iph. T. 
378. τὴν ἡδονὴν 8 λόγοις αἱρήσομαι 
ib. 794. λαφύρων αὐτὸς αἱρήσῃ Rh. 
179. πάροιϑ᾽ αἱρήσεται τὴν σὴν ζύνα- 
μιν Her. 57. τὰς ἀμείνονας φίλες 

ἑλέσϑαι ib. 179. κίνδυνον αἱρεῖσϑαι 
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μέγαν ib. 505. γάμες ἑλομένη Hel. 

301. ὀἐχὶ r8ro τὸ καλὸν αἱρήσομαι ib. 

959. λοῖσϑον αἱρεῖται δόρυ ib. 1613. 

εἵλετ᾽ ἐν πόνοις ὑπηρέτην El. 821. 

εἵλετο τρατηλάτην ib. 1082. πόλεμον 
αἵρδνται μέγαν Alex. fr. IX. 2. ἐλδ 

τὰ βέλτισϑ᾽ And. fr. XIII. 2. πρὸ 

78 kaA8 ζῇν παῖδας εἵλοντο Er. fr. ]. 

36. ἑλέσϑαι ψεῦδος Fr. inc. B. 18. 3) 
Pass. πόϑῳ κόρης αἱρῇ Med. 624. 

ἡἱρέϑην ἐν μάχῃ Sup. 035. αἱρεϑεὶς 
ἑκὼν Iph. Δ. 1964. γυναικείαις τέχ- 

γαισιν αἱρεϑεὶς Hel. 1637. qpnpévov 

δωμάτων ἡρήμεθα El. 1009. εἰ αἷρε- 

ϑήσεται πόλις Er. fr. I. 44. ἡἱρέϑην 
λόγων κριτὴς Phoe. fr. IX. 1. 

Αἵρεσις. πικρὰν αἵρεσιν βία An. 384. 
πονηρὰν αἵρεσιν Τρ. A. 1364. 

Αἶσα. S8 aica An. 1204. ἔτι ποτ᾽ 
aica Sup. 623. 

Αἰσϑάνεσϑαι. κρυπτὰν βάσιν αἰσϑάνο- 

μαι Hec. 1069. ἠσϑόμην σέϑεν φωνῆς 
ἀκόσας ib. 1114. ἁμαρτδσ᾽ ἤσϑετ᾽ Or. 
575. αἰσϑάνῃ ib. 750. ἠσϑόμην κτύπε 

τινὸς ib. 1311. πῶς αἰσϑάνῃ σαφῶς 

τάδε; Ph. 143. ἤσϑετ᾽ ἠδικημένη 
Med. 26. σ᾽ ἤσϑοντ᾽ ácav σοφὴν ib. 

539. ἠσϑόμην ἀβολίαν ἔχϑσα 1b. 882. 

πρίν rw! αἰσϑέσϑαι βοῆς Hip. 603. 

αἴσϑοιτο πατὴρ ib. 1192. ἠσϑόμην σα 

ib. 1392. ἐπεὶ ἤσϑεϑ᾽ ἡμέραν τὴν 
κυρίαν ἥκοσαν Al. 166. μακρδ βίε 

ἠσϑόμην ἐρῶντά σε ib. 718. ησϑόμην 

ἃ σαφῆ λόγον An. 1049. τίνος aic- 

ϑάνομαι See ; ib. 1227. óc ϑέλοντά 

μ᾽ ἤσϑετο Sup. 394. πληγῆς κτύπον 

πᾶς τις ἤ σϑετ᾽ ἂν σαφῶς Iph. A. 1582. 

ὧς ἤσϑο καλῶς Iph. 'T. 1180. φασγάνε 

ἠσϑόμην Rh. 795. ἠσϑόμην τὰ τῆς 3e8 

Hel. 659. τὰ τῶν φίλων αἰσϑέσϑαι 

κακὰ ib. 770. αἰσϑοίμην ἐγὼ El. 620. 

εἰ μηδὲν αἰσϑάνοιντο τῶν παϑημάτων 
Antig. fr. XVI. 5. ἤσϑοντο τῆς σῆς 

δυνάμεως Epist. IV. 32. ge?npévov 
«e τὴν τύχην Or. 1550. ἤσϑημαι Hip. 

1403. ἠσϑημένοι χωρϑσ᾽ ἐφ᾽ ἡμᾶς Rh. 
671. τῶν κακῶν ἠσϑημένος Tro. 633. 

Αἴσϑημα τῶν κακῶν Iph. A. 1243. 
Αἴσϑησις El. 290. 
Αἴσιος. ὄρνιϑα τόνδ᾽ αἴσιον ποιόέμεϑα 

Iph. A. 607. αἰσία ἡμέρα lon. 421]. 

ἐν αἰσίοις ἕδραις Her. F.596. 

Αἰσίως. εἰ αἰσίως ἔλθοιμεν Ion, 410. 

αἰσίως Tem. fr. XX. 

AIZXX 

'Ateetw. ὑπὲρ μητρὸς ἀΐσσω Hec. 31. 
ἀΐδα πορϑμὸν ἀΐξω ib. 1106. 
πρὸ παρηΐδος ἀΐσσων Or. 

. ἧξαν Opóunpa δεινὸν ἀλλήλοις 
ἔπι Ph. 1388. jocov λόγχαις 1}. 

1391. εἰς ὅπλ᾽ jocov 10. 1478. δὲ 
ἐμᾶς ἤϊξε νηδύος ἅδ᾽ αὖρα Hip. 165. 
διὰ κεφαλᾶς ἀΐσσεσ᾽ ὀδύναι ib. 1352. 
μετάρσιος ἦξα ΑἹ. 966. πνευμάτων 
ὑπὸ δυσχείμων ἀΐσσω Sup. 962. ἀΐσ- 
ew τήνδ᾽ εἰς πυρὰν ib. 1065. ἐγγὺς 
Πλειάδος ἀΐσσων Iph. Α. 8. σκηνῆς 

ἐκτὸς ἀΐσσεις ib. 12. ἀΐξαντες δορὶ ib. 
80. μάτην ἦξ (i. e. ἤϊξα) ib. 742. 
μόχϑος ἐκ μόχϑων ἀΐσσει Iph. T. 192. 
διὰ Ξέρνων φόβος ἀΐσσει Tro. 157. 

σκάφος ἀΐσσον πτεροῖσι 10. 1086. ἐκ 
γάρϑηκος ἀΐσσει Bac. 147. ἤϊσσ᾽ ἐκεῖσε, 
κάτ’ ἐκεῖσε ib. 625. ἐπὶ r8 ὡρμημένος 
ἤϊσσε ib. 651. ἦξαν πελείας ὠκύτητ᾽ 
Sx ἥσσονες ib. 1088. 8 ἦξας εἰς 

ἔρευναν lon. 328. ὃ ἦἧξας ὀρϑῶς ib. 
579 ἦξαν εἰς δόρυ ἘΠ. 844, 

^ ᾽ 
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Aísoc. ἄτας ἐμᾶς dicoc εἰ Ττο. 
1318. disov οἴκων ἐμῶν με ϑήσει ib. 

159." 
᾿Αἴσωρ. ὅπλων καὶ μάχης àtsopec An. 

683. 
Αἰσυμνᾷν. ὃς αἰσυμνᾷ xX3ovóc Med. 
19. 

Alexoc. δύσγαμον αἶσχος Tro. 1114. 
αἶσχος kai ψόγον κεκοίνωνται Melan. . 
fr. XXVI. 3. 

Alexpokepüfjc. ἐκ αἰσχροκερδεῖς ; Scil. 
ἐξὲ An. 452. 

Αἰσχροποιός. tp, αἰσχροποιὲ Med. 
1346. j 

Αἰσχρός ἀνὴρ αἰσχρὸς Iph. A. 380. 
μισϑὸν ἐκ αἰσχρὸν λαβὼν Iph. T. 593. 
sépavoc 8k αἰσχρὸς . Tro. 401. £v 

αἰσχροῖσι σὲ τιϑεὶς ΑΙ. 1040. ἐπ᾽ aic- 
χροῖς γάμοις Hel. 704. αἰσχρὸς ἔρω- 
rac Er. fr. II. 25. αἰσχρᾷ περιπεσεῖν 

τύχῃ Hec. 498. αἰσχρὰ φυγὴ Ph. 
1685. αἰσχρὰν κλῃδόνα Al. 316. 
ἄτῃ περιπεσεῖν αἰσχρᾷ Cress. fr. VI. 1. 

νοσεῖν αἰσχρὰν νόσον Phryx. fr. VIII. 

2. àxüv τόδ᾽ αἰσχρὸν----; Hec. 311. 

οἶδεν róy αἰσχρὸν ib. 602. ταῦτ᾽ ἐν 

αἰσχρῷ ϑέμενος ib. 806. ἡμῖν αἰσχρὸν 
τόδε ib. 1248. v. etiam Rh. 102. 

αἰσχρὸν, πρόσπολον φέρειν τάδε Οὐ. 

106. αἰσχρὸν; εἰ μὲν x. r. A. Ph. 1006. 

Savárs δῶρον ἐκ αἰσχρὸν ib. 1020. 
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αἰσχρὸν παρὰ κλαίεσι ϑοινᾶσϑαι ξένος} Αἰσχρῶς. λιπδσ᾽ αἰσχρῶς δόμος Or. 99. 
Al. 545. αἰσχρὸν, παρεῖναι κέρδος ib. 
1036. ἅψασϑαι ἐκ αἰσχρὸν Aóye An. 
663. αἰσχρόν γ᾽ ἔλεξας Sup. 296. τί 
δ᾽ αἰσχρὸν ἀνθρώποισι τἀλλήλων κακά; 
ib. 768. αἰσχρόν μοι γυναιξὶ συμβώλ- 
λειν λόγες Iph. A. 8380. aiexpóv,— 
βλέπειν ἡμᾶς φάος Iph. T. 074. τό 

γ᾽ αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἂν Dac. 488. 
αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν lon. 1520. γυ- 
ναικί τοι αἰσχρὸν El. 344. cf. etiam 
v. 932. τί δ᾽ αἰσχρὸν, ἣν μὴ τοῖσι 
χρωμένοις δοκῇ ; ZEol. fr. I. et fr. inc. 
XV. ἐκ αἰσχρὸν 80£v τῶν ἀναγκαίων 
βροτοῖς An. fr. X. 1, εἰ ϑεοί τι δρῶσιν 
αἰσχρὸν, ἐκ εἰσὶν ϑεοὶ Dell. fr. XIX. 
4. αἰσχρὸν, μοχϑεῖν μὴ ϑέλειν νεανίαν 
Cress. fr. 11,2, ὑπὲρ παντὸς τρατᾶ 
αἰσχρὸν σιωπᾷν Ph. fr. IX. 2. πολ- 
λοῖσι δόλοις τὄνομ᾽ αἰσχρὸν Phryx. 
fr. X, 1. αἰσχρὸν εἰπεῖν Fr. inc. CC. 
αἰαχρῶν τυχεῖν Hec. 374. ἐπ᾽ αἰσχροῖς 
αἰχμάλωτος οἴχομαι ib. 822. ópd- 
σαντι αἰσχρὰ ib. 1086. αἰσχρὰ μη- 
χανώμεϑα Hip. 331. cf. etiam v. 957. 
αἰσχρὰ δρώσῃ lb. 404. vid. etiam v. 
411:.500..503. 505. 511; εὐ 990. 
αἰσχροῖς ἐπ᾽ ἔργοις ib. 721. λέγεις 
αἰσχρῶν πέρι Àn. 237. κακεῖ ray 
αἰσχρὰ ib. 248. αἰσχρὰ σαυτῷ λέγεις 
ib. 649. ἥκων ἐπ᾽ αἰσχροῖς ib. 1112. 
γυμφεύματ᾽ αἰσχρὰ Iph. T. 365. σι- 
yàv ἄμεινον ταἰσχρὰ Tro. 384. κώ- 
μνδσι τοῖς αἰσχροῖσι Her. F. 293. 
λέκτροις ἐν αἰσχροῖς  Antiop. fr. 

. XXVII. 2. ἐπὶ τοῖς αἰσχροῖς Inus fr. 

VIII. 4. τὰ αἰσχρὰ μισεῖ ejusd. fr. 
Χ, 8. αἰσχρὰ κέρδη Rha fr. II. 7. 
αἰσχίων φανῇ Μοά. .501]. αἴσχιον 
εἶδος Hel. 270. αἴσχιτον αἰτῷ séQa- 
vov Ph. 1878, aiexíssc λόγος Hip. 
499. et αἰσχίξων λόγων ib. 692. 
αἱἰσχίφτην νόσον Or. 10. aiexísnc ϑεᾶ 
Ar. fr. XXV. 1. αἴσχιτον ἔργον Or. 
498. et Med. 695. rà τῶν φίλων 
αἴσχιφον k. τ. A. Iph. (T. 606. τολμή- 
para atexesa Ph. 1226. krevei μ᾽ ἐπ᾽ 
αἰσχίτοισιν Andr. 928. αἴσχιτα ad- 
verbial. positum: αἴσχιτα Τροίαν 
εἷλε Hec. 448. ἐπὶ τοῖς κακοῖσι πρὸς 
αἴσχιτα Rhes. 757. αἴσχιτα καὶ κά- 
κιξα κατϑανόνϑ᾽ Bac. 1306. 

Aiexpspyía. Μαινάδων αἰσχρεργίαν 
Bac. 1060. 

ὧν ἀπενάσϑην αἰσχρῶς Med. 167. 
τὸν αἰσχρῶς ζῶνϑ᾽ ΑἹ. 958. ϑανέ- 
μεϑα αἰσχρῶς An. 577. αἰσχρῶς ἡἣ 
δίκη διοίχεται Sup. 530. οἴκοϑεν ai- 
σχρῶς ἰὼν Iph. A. 1187. αἰσχρῶς 
ἔπεσον Rh. 82. λήϑαεσιν αἰσχρῶς ib. 
810. αἰσχρῶς πεδί᾽ ἀπώλεσας "Tro. 
708. αἰσχρῶς καὶ κακῶς λιπεῖν βίον 
Her. 451. αἰσχρῶς ϑάνω Her. F. 

1384. cf. etiam fr. inc. B. 22. ἔγη- 
pac αἰσχρῶς μητέρ᾽ El. 916. ἡ δίκη 
αἰσχρῶς ἔχει 10. 1051. 

Αἰσχύνα. vid. αἰσχύνη. 
Αἰσχύνειν. αἰσχύνειν λέχη Hip. 408. 
ἄνδρα τὸν ἐμὸν αἰσχύνασ᾽ ib. 420. 
8 ποτ᾽ αἰσχυνῶ γε Κρησίες δόμες ib. 

719. ἤσχυνε τἀμὰ λέκτρα ib. 944. 
αἰσχύναντά με 10. 1172. μηδὲ πα- 
τρῷον δόμον αἴσχυνε Iph. A. 1031. 
αἰσχύνας ἐμὲ Her. 286. γέροντα πα- 
τέρα---ἤσχυνας Hel. 727. τὴν Τροίαν 
πλεῖτον αἰσχύνοιμεν ἂν 10. 955. ἣν 
&mor ἤσχυνεν εὐνῇ El. 44. πονήτων 
ἤν τις αἰσχύνῃ τέκνα Er. fr. II. 27. 
δόλη κεκλῆσϑαι αἰσχύνομαι Hec. 552. 
v. etiam v. 968. Or. 98. et 281. Ph. 
513. Iph. A. 981. et 1341. Bac. 204. 
Her. 542. Ion.934.et 1074. Her. F. 
1160. El. 45. et 900. et Cresph. fr. 
VI. 2. αἰσχύνεται τἀγαϑ᾽ ἀσκήσας 
κακὸς γενέσϑαι Sup. 912. ὄχλον εἰ- 
σπεσεῖν ἠσχυνόμην Hel. 422. ἀνδρὸς 
ἀδικίαν αἰσχύνεται lon. 8341. ἐδὲν 
αἰσχυνϑεὶς Or. 800. κρύπτεις δέμας 
αἰσχυνϑεὶς Hip. 1291. 

Αἰσχύνη. αἰσχύνην φέρει Hec. 1241. et 
lon. 854. ἐκ ἐν αἰσχύνῃ rà cà Ph. 
1282. ἐπ᾽ αἰσχύνην ὄμμα τέτραπται 
Hip. 246. ἐκ ἄν ποτ᾽ ἦλϑον εἰς τόδ᾽ 
αἰσχύνης ib. 1332. αἰσχύνην ἔχει An. 
243. et ita βάταγμα αἰσχύνην ἔχον 
Sup. 767. μή τιν᾽ αἰσχύνην λάβῃς An. 
878. cf. etiam Ion. 395. àv αἰσχύνης 
ἔχω Iph. T. 688. πρὸς αἰσχύνῃ Rh. 

102. αἰσχύνην ᾿Αργείοισι. Tro. 171. 
à αἰσχύνη βάρος τᾶ ζῃν---νομίζεται 
Her. 201. ἐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύνην πόλει; 
ib. 840. αἰσχύνην ὄφλῃ Hel. 67. οἴδ᾽ 
ἄντροισιν αἰσχύνην τινὰ Lon. 288. 
αἰσχύνης ἄτερ Scy. fr. II. δ. 2) dor. 
aicxvra. αἱἰσχύνᾳ νεοϑαλεῖ Iph. A. 
188. αἰσχύνας ἐμᾶς ἐπ᾿ ἀλγέων Hel. 

202. δύσγαμον αἰσχύναν ib. 693. cf. 
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etiam v. 696. 3) plur. ἐν αἰσχύναις 
ἔχω Sup. 164. ἀναλώσαντες αἰσχύ- 
vatc δόμον Her. F. 1423. 

Αἰτεῖν. αἰτεῖ, ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν---λα- 

βεῖν Hec. 40. ἤτει γέρας 1b. 96. cf. 

etiam Rh. 169. et 181. 'EAévgv vtv 

αἰτεῖν χρὴ Hec. 265. | atayusov αἰτῶ 

séQavoy Ph. 1378. ἤτησε Φοῖβον An. 

53. πατρὸς φόνιον αἰτήσει δίκην lb. 

1003. cf. etiam v. 1108. αἰτεῖν r&póv 

ὄνομ᾽ Yph. A. 962. τοῖς ϑεοῖσι χρὴ 

ϑύοντας αἰτεῖν ἀγαϑὰ Hel. 760. 

ταύτην μνητῆρες ἤτον El. 21]. διδὸς 

αἰτεῖν δοκῶ Fr. inc. CXXXIV. 2. 8 

σὲ κατϑανεῖν, ἀλλὰ τήνδ᾽, ἠτήσατο 

Hec. 390. αἰτᾶ πόλιν Or. 1611. et 

ita airá Kpéovra Med. 940. δυσφύ- 

λακτ᾽ airij κακὰ Ph.931. σ᾽ αἰτδμαι 

Med. 336. v. etiam v. 775. 780. 

869. et 942. αἰτεμένης κλῦϑί pe 

Hip. 872. σὲ αἰτήσομαι τέκν᾽ ópoa- 

νεῦσαι τἀμὰ ΑἹ. 162. v. etiam v. 

301. τὰ πρόσφορα τῆς νῦν παρόσης 

συμφορᾶς αἰτήσομαι Hel. 516. conf. 

etiam v. 1064. εἰ δίκαι’ αἰτόμεϑα 

El. 675. 

Airía. τίν᾽ αἰτίαν ἔχων; Hec. 1203. 

αἰτίαν φυγεῖν Hip. 961. αἰτίας ἀπο- 

σροφὴν ib. 1036. τῇδ᾽ ἐπ᾽ αἰτίᾳ φυ- 

yov ib. 1067. αἰτίας μικρᾶς πέρι 

An. 387. ποίας ὄλλυμαι πρὸς αἰτίας ; 

ib. 1197. τίν᾽ ἂν τῶνδ᾽ αἰτίαν λά- 

βοιμι; Sup. 607. εἰς ἔμ᾽ αἰτίαν βάλῃ 

Tro. 305. r6 ϑεῷ προστιϑῇς τὴν 

αἰτίαν Ion. 1525. πολλῶν κακῶν 

αἰτίαν Ἐ]. 213. αἰτίαν εἰς αὑτὸν οἴσει 

ib. 1266. 
Αἰτίαμα. 

918. 
Αἰτιᾶσϑαι. τὰ Φοίβε αἰτιᾶσϑε ϑέσφατα 

Or. 276. μή με; r&rov δ᾽ αἰτιῶ Ph. 

632. μηδέν᾽ ἄλλον αἰτιῶ Med. 605. 

᾿Αχαιῶν ἐδέν᾽ αἰτιώμεϑα. Rh. 851. 

μηΐέν᾽ αἰτιῶ βροτῶν Cycl. 284. αἰτιά- 

σασϑαι 9eàc Ar. fr. XXXI. 2. αἰτιᾶ- 

ται ἡμᾶς τῆς πρὸς ᾿Αρχέλαον ὁδᾶ 

Epist. V. 
Αἴτιον. αἴτιόν τι καὶ νόμος Hec. 974. 

τὸ αἴτιον πόσις σὸς Iph. A. 999. 8 τὸ 

78 ϑεῦ γ᾽ αἴτιον γενήσεται Iph. T. 120. 

τί πότε τότα αἴτιον ; Phaéth. fr. V. 2. 

πολλῶν τὰ χρήματ᾽ αἴτι᾽ ἀνϑρώποις 

κακῶν Plis. fr. ILI: 

Αἴτιος. &lTE σίδαρος---αἴτιος Ph. 354. 

ἀντιϑεῖσ᾽ ---αἰτιάματα Ττο. 

AIXM 

αἴτιος κακῶν Med. 332. et 1080. et 

Iph. A. 895. ἐδὲν ἄτας αἴτιον Hip. 

1149. Ζεὺς αἴτιος Al. 8. ἐδ᾽ αἴτιος 

ὧν βασιλεῦσιν An. 801. ἐδὲν ὄντες 

αἴτιοι Hip. 933. cf. etiam Her. F. 

1310. οἱ δ᾽ αἴτιοι τῶνδ᾽ El. 1040. 

φϑίνασ᾽ αἰτίοις Dan. fr. 1. 9. ἐδὲν 

αἰτία πόλις Suppl. 879. conf. etiam 
Hel. 621. 

Αἴτνα. βαρύτερον Αἴτνας σκοπέλων 

Her. F. 639. 

Airvaioc. Airvaiov πάγον Cy. 95. 

Airvaioc ὄχϑος ib. 114. Κύκλωψ 

Αἰτναῖος 1b. 366. "Hóa ἄναξ Air- 

ναῖε ib. 595. Αἰτναίων εἴσω σκοπέλων 

ib. 62. τὰν Αἰτναίαν χώραν 'Tro. 220. 

ἐς Αἰτναίαν πέτραν Cy. 20. Αἰτναῖα 
σφαγεῖα ib. 394. 

Αἰτωλίς. Αἰτωλίδ᾽ εἰς γῆν Ph. 988. 

Αἰτωλίσιν λόγχαισιν ib. 1173. 
Αἰτωλός. "Apmv Αἰτωλὸν Ph. 136. 

Αἴφνης Iph. Α. 158]. 

Αἰχμά. vid. αἰχμή- 

Αἰχμάζειν. δέκατον αἰχμάζεις ἔτος 

Rh. 444. 

Αἰχμαλωτικός. δόμοις ἐν αἰχμαλωτικοῖς 

'Tro. 871. 

Αἰχμαλωτίς. αἰχμαλωτίδος φόβῳ γυ- 

ναικὸς An. 963. et 1000. αἰχμαλωτέ- 

δων πάρα Hec. 615. v. etiam v. 1016. 

1096. et 1120. αἰχμαλωτίδας Θη- 

βαίας Ph. 193. αἰχμαλωτίδας κόρας 

ib. 567. κωκυτοῖσιν αἰχμαλωτίδων 

Tro. 28. αἰχμαλώτιδας ἄγω ib. 

297. 
Αἰχμάλωτος. ἥκει τις αἰχμάλωτος Ph. 

715. ἥν τις ἔγραψεν αἰχμάλωτος 

Iph. T. 585, «i οἱ αἰχμάλωτον χρΐ 

τιν᾽ ἔκκριτον ϑανεῖν Hec. 267. αὐτὴ 

αἰχμάλωτος οἴχομαι ib. 829. εἷλόν 

νιν αἰχμάλωτον An. 584. cf. etiam v. 

879. 909. et 933. κομισϑεῖσ᾽ αἰχμά- 

Awroc ἐνδίκως "Tro. 35.  vavo3Aspat 

αἰχμάλωτος ib. 673. τί δ᾽ αἰχμάλω- 

τόν τοί μ᾽ ἀπῴκισας δόμων El. 1008. 

τὰς αἰχμαλώτες εἶπας Lec. 88ι. 

aix pido S ὅπλα Her. 695. 

Αἰχμή. λόγχης αἰχμῇ Hec. 104. 

αἰχμὴν εἰς μίαν xaSésaroy Ph. 1279. 

ὑπ᾿ αἰχμῆς "Tro. 346. πάγχαλκον 

αἰχμὴν Her. 277. ϑηρῶν ἐν αἰχμῇ 

Her. F. 158. 2) dor. αἰχμά. ἥσσονες 

Ἑλλάδος αἰχμᾶς Or. 1485. φονία 

αἰχμὰ "Tro. 819, ἱΒῬλλὰς αἰχμὰ ib. 

-- “τῶν. 
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839. ἐν αἰχμᾷ Her. F. 437. 3) plur. 
ἐν αἰχμαῖς Kh. 251. et ZEol. fr. VII. 
1 

Αἰχμητής. ἀν᾽ 'EXXavov cparóv αἰχμη- 
τὴν Hec. 120. ἐκ αἰχμητὴς πέφυκεν 
Or. 752. 

Δἰών. ἐλεύϑερον αἰῶνα ϑέσϑαι Hec. 
795. αἰῶνα τὸν σύμπαντα δελεῦσαι 
ib. 757. μακάριος αἰὼν Or. 602. 
ἀςσάϑμητος αἰὼν ib. 979. αἰῶνα διά- 
£eca Ph. 1521. αἰῶνα μέλεον ib. 
1529. ζηλωτὸς αἰὼν Med. 243. μα- 

κρὸς αἰὼν ib. 429. Glauc. fr. IV. 
CEnom. fr. IV.3. et fr. inc. LXXVII. 
ἔχοσα δυσπέρατον aióv Med. 648. 
μετὰ δ᾽ ἵσταται ἀνδράσιν αἰὼν Hip. 
1109. δὲ αἰῶνος μακρδ ib. 1426. ἔς 
r ἂν αἰὼν éuóc ἀντέχῃ ΑἹ]. 888. δι 
αἰῶνος lb. 478. τίν᾽ αἰῶνα ἕξεις; An. 
1216. αἰῶνος πόναες Sup. 1005. 
αἰῶνα δ᾽ ἐκ ἔξεστιν ib. 1084. ἕτερον 
αἰῶνα οἰκήσομεν Iph. Aul. 1507. 
βαρὺς αἰὼν Iph. T. 1122. Xwa&c 
αἰῶνα Bac. 92. βραχὺς αἰὼν ib. 395. 
Αἰὼν, Κρόνα παῖς ον. 900. αἰὼν 
δυσαίων Hel. 214. αἰῶνα τείνει Ion. 
625. ϑεῶν ἐν εὐχαῖς ἦγον αἰῶν᾽ ib. 
638. εἱλισσόμενός τις αἰὼν Her. F. 

671. ἡδὺς αἰὼν Ατ΄. ἔτ. V. |. et Er. 
fr. X. 2. ἀνέπνευσεν αἰῶνα Phi. fr. 
XIV. ὁ πᾶς ἀσϑενὴς αἰὼν βροτοῖς 
Plis. fr. VI. 3. 2) Dicitur et ἡ αἰών: 
σκοτίαν αἰῶνα Ph. 1492. 

Αἰωρεῖν. τριταῖον ἤδη φέγγος αἰωρόμε- 
voc Hec. 32. 

«Αἰώρημα. δύξηνον αἰώρημα κοφίζω Sup. 
1047. φόνιον αἰώρημα Hel. 359. τε- 
ταμέναν αἰωρήμασι Or. 981. 

" Akaupoc. γνώμα ἄκαιρος ὄλβα Iph. 
T. 420. ἄκαιρος εὔνοια Hipp. fr. 
XVII. τὸ ἄκαιρον ἅπαν μὴ προσεί- 
pav Fr.inc, CLXIII. 2. ἄκαιρ᾽ ἀπώλ- 
Avro Hel. 1087. 

᾿Ακάμας χρόνος Pi. fr. III. 1. 
" Akapzrroc. ἄκαμπτον φρένα Hip. 
1268. 

"AkavSa. διαδᾶναι νῶτον ἄκανϑάν 7 
Tro. 117. ἐξελκτέον διπλῆν ἄκανϑαν 
El. 492. 

᾿ΑκάρπιΞος. ὑπὲρ ἀκαρπίξτων πεδίων 
Ph. 218. 

"Akapzoc. ἄρεραι πεδίων ἄκαρποι Her. 
F. 369. πέδον ἄκαρπον CEd. fr. 
XVII. 8. 
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"Akaroc. λαῖφος &xáre ϑοᾶς | Or. 341* 
&káre μελέας Tro. 1100. κομίζεις 
ϑοὰς ἀκάτες Hec. 446. 

᾿Ακεῖσϑαι. εἴϑε μοι--- βλέφαρον ἀκέσαί;, 
ἀκέσαιο Hec. 1067. τάδε κέρδος ἀκεῖσ- 

Sa. Med. 199. πρὸς τὴν γόσον τοι 
τὸν ἰατρὸν χρεὼν ἰδόντ᾽ ἀκεῖσϑαι Bel. 
Ir; ΧΎΤΙΠ1.9. 

᾿Ακέλευτος. ἀκέλευτόν μ᾽ ἐβολήϑη λα- 
βεῖν Ion. 1359. δεῖ δή με καἀκέλευξον 
--συνεκκομίζειν σοι πόνος El. 71. 

᾿Ακέραιος Or. 920. et Ph. 950. ἀκέραιον 
Aéxoc Hel. 48. 

'Axésop. ὦ oif) ἀκέτωρ An. 901. 
᾿Ακεσφόρος. ἀκεσφόρον νόσων lon, 
1005. 

᾿Ακήρατος. ἐξ àxgpáre λειμῶνος Hip. 
/9. εὖ ἀκήρατον λειμῶν᾽ ib. v. 76. 
κακῶν ἀκήρατος ib. 949. ταῖς τύχαις 

ἀκήρατος Her. F. 1814. δὲ ἀκηράτων 
κόλπων ἘΠ. 352. τὸς ákgpársc πλό- 
κϑς κόμης Ion. 1266. μόσχον ἀκήρατον 

Iph. A. 1088. ἀκήρατόν ps λαβὼν 
Tro. 670. ἐλαίας ἐξ ἀκηράτα Ion. 
1436. ἀκήρατον λέχος Or. 574. 

᾿Ακήρυκτος. σῶμ᾽ ἀκήρυκτον τόδε Her. 
91. 

᾿Ακίνδυνος. ἀκίνδυνον βίον ζῶμεν Med. 
248. conf. etiam Iph. A. 17. 

᾿Ακινδύνως κτανεῖν Rh. 588. 
᾿Ακένητος. ἀκίνητος ἀφορμὰ τέκνων Ion. 
474. ἀκίνητοι φυλακαὶ τειχέων Iph. 
A. 15. ἐδὲν ἦν ἀκίνητον δρόμῳ Bac. 
720. ἐξ ἀκινήτων βάϑρων Iph. T. 
hi5, 

᾿Ακέχητος φίλων Yon. 701. 
"AkXavsoc Hec. 30. et Al. 171. ἐᾷν 
ükXavsov Ph. 1628. ἄκλαυςξα τέκνα 
An: 1236. 

᾿Ακλεής. ὀλοίμην ἀκλεὴς Hip. 1028. 
βίον ἐξεπέρασ᾽ ἀγνὼς, ἀκλεὴς Iph. A. 
18. ἀκλεὴς δόξα Her. 623. 

᾿Ακλεῶς. ἀκλεῶς κατϑανεῖν Or. 784. 
ἀκλεῶς ϑανεῖν Rh. 752. ἀβόλως 
κἀκλεῶς ὀλώλαμεν ib. 761. 

"AxXmpoc. ὅσαι δ᾽ ἄκληροι Τρῳάδων 
Tro. 32. 

"AkNmsoc. ϑύρας ἔχων ἀκλήτας Iph. 
Δ. 840. ἄκλῃτ᾽ ἄδολα δώμαϑ᾽ Δη. 
594. 

"AkNyroc. ἄκλητος ὧν φίλοις Rh. 399. 
ἐλϑϑσ᾽ ἄκλητος Iph. A. 457. 

"AxNusoc. Αὖλιν ἀκλύταν Iph. A. 
TAL. 

E 
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᾿Ακμάζειν. ἀνὴρ ἀκμάζων Rh. 795. 

" Aki]. ἀκμὴ καλεῖ Hec. 1042. ἀκμήν 

y ἐπ’ αὐτὴν Ph. 1088. ἥβης ἐν ἀκμῇ 

ΑἹ. 317. λόγχης ἀκμὴν Sup. 318. 

ἐπ᾽ ἀκμῆς εἰμὶ Hel. 903. εἰς ἀκμὴν 

ἐλθὼν Her. F. 532. ὁ νῦν ἀκμὴ 

ἘΠ. 275. τείχειν ἀκμὴ ib. 684. φα- 

σγάνων ἀκμὰς Or. 1482. ἐμπύρες 

ἀκμὰς Ph. 1261. χειρῶν ἀκμαῖσι 

Bac. 1205. 

"Ακμων. χρυσέων ἀκμόνων ἘΠ. 448. 

᾽Ακοὴ, et dor. ἀκοά. ἐδενὸς ἀκοὴν ὑπει- 

πὼν Her. F. 962. ἀκοὰν βάλω Or. 

1282. βάρβαρον ὡς ἀκοὰν ἐδάην Ph. 

826. εἰς ἀκοὰς ἥκει ib. 1489. i8 

τερπνὰς ἀκοὰς Med. 194. φήμην 

ἀκοαῖσι δέδεγμαι Eph. T. 1496. 

᾿Ακοινώνητος. ἀκοινώνητον εὐνὰν An. 

471. 
'Akoírac. ϑανόντ᾽ ἰδᾶσ᾽ ἀκοίταν Hec. 

937. δόλιον ἔσχεν ἀκοίταν El. 166. 

ἀϑλίος ἀκοίτας Tro. 1309. 

" Akotric.. ἄκοιτιν ἐν χεροῖν φίλην ἔχων 

Al. 199. μὴ πρόκλαι᾽ ἄκοιτιν ib. 529. 

γενναιοτάταν ἄκοιτιν ib. 997. 

*AkóNacoc. ἀκόλαςος ὄχλος Hec. 607. 

ἀκόλατον ἔσχε γλῶσσαν Or. 10. ἀκό- 

λαςον ἦϑος γαΞρὸς Antiop. fr. VII. 

4. ἀκόλατα μάντεων ϑεσπίσματα Ph. 

978. ἀκόλατα ἤϑη Er. fr. II. 22. 

ἀκόλαςα τέκνα Fr. inc. CXXX. 

ἤΑκομψος Hip. 986. φαῦλον ἄκομψον 

Lic. fr. I. 1. 
᾿Ακοντίζειν. εἴσω γῆς ἀκοντίζασ᾽ ἀραὶ 

Or. 1241. λόγχαισιν εἰς ἄκρον sópa 

πύργων ἀκοντίζοντας ῬΡῃ. 1174. κύ- 

κλος πανσέληνος ἠκόντιζ᾽ ἄνω lon. 

1155. εἰς πλευρὰ καὶ πρὸς ἧπαρ ἠκον- 

τίζετο Iph. T. 1370. ὄζοισι δ᾽ &Xart- 

νοισιν ἠκοντίζετο Bac. 1090. 

᾿Ακοντιςξῆρ. λόγχαις ἀκοντιτῆρες εὑ- 

“οχώτατοι Ph. 142. 

' Akópesoc. ψυχὰ ἀκόρεςτος Her. 927. 

ἀκόρετα νείκη Med. 639. 

" Akoc. πημάτων ἄκος Hip. 600. κακῶν 

üxoc Al. 193. ' xoc τῶν δυσλύτων 

uou An. 12]. εὐ τυ δὴ τόδ᾽ £g ἄκος 

Iph. T. 43. δίψης ἄκος Cy. 97. σω- 

τηρίας ἄκος Hel. 1061. ἑρπετῶν 

ἀγρίων ἄκη An. 269. küre φαρμάκοις 

ἄκη λάβοις ἂν Bac. 327. ἐν ταῖς 

ἀναβολαῖς τῶν κακῶν ἔνες᾽ ἄκη Her. 

F.93. ἡνίκ᾽ ἐκ ἔχεις ἄκη El. 1111. 

᾿Ακοσμία λόγων Iph. A. 3 7. 
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᾿Ακϑά, κατ᾽ ἐμὰν ükeüy Dan. 50. 

᾽Ακόειν. ἡμᾶς δ᾽ ἀκᾶσαι τὲς ἐρωτῶντας 

τάδε Hec. 237. τοιάδ᾽ ijkecv κακὰ 10. 

576. ἄκεσον ib. 788. ἄκϑε δὴ νῦν 

ib. 833. ἀκέσας σᾶ τε τῆσδέ T 10. 

1130. τί μαρτύρων ἄλλων ἀκόειν δεῖ 

μ᾽ Or. 592. Xóyec ἀκόσας ib. 636. 

τὸν---ϑανόντ᾽ ἀκόειν τάδε δόκει ib. 

674. ὀξὺ βοῆς ἀκᾶσαν ib. 1530. ἐκ 

ἤκασα Ph. 926. ἀκδει veSereu£yn φί- 

λων Med. 29. λέγεις ἀκᾶσαι μάλϑακ᾽ 

10.316. ἀκάεις βοάν ; ἀκδεις τέκνων; 

ib 1273. ἀκόσας δείν᾽ Hip. 604. 

ὀρϑῶς ἀκέσας τῶν ἐμῶν κατευγμάτων 

ib. 1170. κακῶς ἀκθειν Al. 729. et 

Iph. A. 1032. et Tro. 644. et κακῶς 

ἀκᾶσαι Hel. 974. Aóyec ἀκόειν τῶν 

ἐναντίων πάρα Δ. 959. ἀκδσαι ὃν 

ἐκ ἀκᾶσ᾽ ὅμως; ϑέλω ib. 1085. κοινοὶ 

ὅτοι τῶν τ᾽ ἀκεόντων Xóyov—Sup. 849. 

ἀκόειν, ὧν μάϑησιν 8k ἔχει ib. 915. 

λόγες, ὃς ἐκ ἀκόειν τὰς yapepévac 

πρέπει Iph. A. 1108. εἰπὼν ἀκέσας 

$ αἵματος μητρὸς πέρι Iph. T. 964. 

καιρὸς ἀκᾶσαι 10. ἀκόει ἐδὲν 

ἐδεὶς ἐδενὸς Cy. 120. ἄλλων T ἀκόειν 

3&Xov üvra Hel 739.  àkéuv τϑδε 

χρῆν ναύτας ἐμὲς ib. 1431. αἴνιγμ' 

ἀκέσας lon. 533. ἐμῆς γνώμης ἄκε- ᾿ 

σον Her. F. 279. ἤκϑες τάδε El. 930. 

νόῳ ἀκόων Sis. fr. 1.18. δόλοις ἐκ 

ἔξες᾽ ἀκόειν τῶν λόγων Fr. inc. B. 23. 

2, 2) Med. ἀκόσῃ πολλὰ, kd ψευδῆ 

κακὰ Alc. 708. et ita kai» ἀκέσῃ 

πήματ᾽ Hel. 1529. ἐξ £p8 ἐκ ἀκέσεται 

κακῶς Heracl. 718, ἀκέσεται ἐσϑλὰ 

ib. 999. πᾶν τὸ λεχϑὲν ἐν βροτοῖς 

ἀκόσεται Sis. fr. I. 20. 

" Akec, vel ἄκων, jaculum. μέσον ἄκοντ᾽ 

ἔϑραυσεν Ph. 1411. δίβολον ἄκοντα 

πάλλων Rh. 374. 

᾿Ακέσιος. τὸ ἀδίκημ᾽ ἐγένετ᾽ ἐκ ἀκέσιον 

Aug. fr. VIII. 2. 

᾿Ακβδσίως. ἀκδσίως ἠράμην δόρυ Ph. 

436. μένεσ᾽ ἀκοσίως "Tro. 101l. 

πέμποιμ᾽ ἂν ἐκ ἀκασίως El. 670. 

᾿Ακεςέον Iph. Δ. 1010. 

'Akesóc. τὸ δ᾽ ἦν ἄρ᾽ ἐκ ἀκοτὸν Dic. fr. 

XIII. 4. ἀκοτὰ πάντα δῶρα δαιμόνων 

Hel. 669. 

"Axpa. ϑάσσοντ᾽ ἄκραν Or. 869. κατ᾽ 

ἄκραν ἔςασαν Iph. ^. 240. kar ἄκρας 

δῶμ᾽ ἐμὸν πέρσας Hel. 697. ὑπερϑεῖν 

κύματος ἄκραν ΑΥ, fr. XXIV..4. 
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« ἵεμεν ποίμνας ἐς ἄκρας Rh. 292. αἱ 
Καφήρειοι ἄκραι "Tro. 90. ἄκρας ἐγα- 
λίας Cy. 317. 

᾿Ακραῖος. ἀκραίας ϑεᾶ Med. 1379. 

᾿Ακραιφνής. πῶς ἀκραιφνὴς ἔφται; ΑΙ. 
1055. ἀκραιφνὲς αἷμα Hec. 537. 

"Axpavroc. ükpavrov ἐδὲν ἔχων Sup. 
870. ἄκραντ᾽ ὀδύρῃ ib. 770. ἐδ᾽ 
ükpavr ἠκόσατε Iph. 'T. 520. conf. 
etiam Bac. 1229. εἰδ᾽ ükpavS' ὡρμή- 
σαμεν Bac. 435.  &mor' dxpavra βακ- 
χεύσει Her. F. 897. ἄκραντα ϑεσπί- 
£ew Alex. fr. XXII. 1. 

"Akparoc. ἄκρατος ἐλϑὲ ϑηρὶ Cy. 598. 

ἄκρατος ἣ χάρις ib. 573. ἄκρατον 
μέϑυ ib. 149. 

᾿Ακρέμων ἐλαίας Cy. 454. 
᾿Ακριβής. ἀκριβῆ μοσικὴν Sup. 906. 
ἐκ εἰς ἀκριβὲς ἦλϑες Tro. 90]. ἐκ 

. ἔς᾽ ἀκριβὲς ἐδὲν εἰς εὐανδρίαν El. 

οἱ ráà ἠκριβωκότες Hec. 
ἐδὲ ςέγην καλῶς ἀκριβώσειαν 

Hip. 469. 
᾿Ακριβῶς. ἐκ ἀκριβῶς avrà ϑήσομαι 
λίαν Med. 532. ἐκ οἶδ᾽ ἀκριβῶς 

.Rh. 284. πάντ᾽ ἀκριβῶς Scy. fr. II. 
2 

"Akprroc. ἄκριτον ἐκβαλεῖς μὲ γῆς 
Hip. 1056. ἄκριτος ἄτρων ὄχλος Pi. 
fr. II. 4. ἄκριτα μηχανώμενοι Au. 
550. 

᾿Ακροϑινιάζεσϑαι. νύμφας ἠκροϑινιαζό- 
. μὴν Her. F. 476. 

᾿Ακροϑένιον. Φοίβῳ μ᾽ ἔπεμψαν ἐνϑάδ᾽ 
- ἀκροϑίνιον Ph. 289. ἀκροϑίνιον κάλ- 

λιτὸν Her. 861. ἀκροϑένια Δοξίᾳ 
Ph. 211. τἀκροϑίνια ξένων Iph. T. 
79. rà ᾿Βλλήνων ἀκροϑίνια ib. 459. 
ϑεοῖσί τ᾽ ἀκροϑίνι᾽ ἐξέλῃς Rh. 470. 

᾿Ακρόκομος. ἀκροκόμοις ἀμφὶ κλάδοις 
Ph. 1517. 

᾿Ακροκόρινϑος. poNer&a" " Akpokópur/ Sov 
Fr. inc. XCIV. 2. 

"Akpor. ὑπὲρ ἄκρων Βακχείων Ph. 235. 
εἰς ἄκρα κλιμάκων ἐνήλατα Sup. 729. 
ἄκρα τειχέων "Tro. 1297. 

᾿Ακρόπτολις. Φωκέων ἀκρόπτολιν Or. 
1094. 

"Akpoc. πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς Hip. 
259. ἐλάτης ἐράνιον ἄκρον κλάδον 
Bac. 1062. τένοντος ἁρπάσας ἄκρε 
ποδὸς Cy. 399. δόμων ἐπ᾽ ἄκρων Or. 
1974. Δαναῶν καὶ Μυκηναίων ἄκροι 
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Ph. 433. et ita Δαναϊδῶν ἄκροι ib. 
1251. ὑπὲρ ἄκρων ὅρων χϑονὸς ib. 

675. ἐπ᾽ ἄκροις ἕτακ᾽ ἀρηΐοις τεφάνοι- 
σιν ib. 839. πύργων ἐπ᾽ ἄκρων cc 
10. 1098, ἄνδρας ᾿Αργείων ἄκρες 

Sup. 118. ἐξ ἄκρων ταϑμῶν Iph. T. 
49, ἄκροισι δακτύλοισι lb. 266. et 
Bac. 708. εἰς ἄκρες γε τὰς ὄνυχας 

ἀφίκετο Cy. 158. cf. etiam El. 840. 
Μαλέας ἄκροι κευϑμῶνες Cy. 292. 
ὀβελὲς ἄκρες ib. 392. £v ἄκροισι βὰς 

ποσὶ lon. 1166. ἄνδρες “Ἑλλήνων 
ἄκροι "el. fr. XI. 1. ὑπὲρ ἄκρας 
τύμβε κορυφᾶς Hec. 94. ἄκρας καρ- 
δίας ἔψαυσε 1b. 242. ἐξ ἄκρας ἐπω- 
μίδος ib. 558. ἄκραν λαμπάδα Ph. 
1263. εἰς ἄκραν χεῖρ᾽ Iph. A. 951. 

ἐν πρύμνῃ ἄκρᾳ Cy. 14. ποτὶ σέλμα 
y«spóc ἄκρας ib. 504. ἄκρᾳ ϑίγῃς 
χερὶ Hel 1460. ἐπ’ ἄκραν ἥκομεν 
γραμμὴν κακῶν Antig. fr. XIII. 
ἄκρας τρίχας Or. 128. ςὰς ἐξ ἐπαλ- 

ἕξεων ἄκρων Ph. [0106. ὠλένας τρέμων 
ἄκρας Iph. T. 288. πύργων £z ἄκρας 
ςεφάνας 'Tro. 779. 00€ ἄκρων φρενῶν 
Bac. 203. ἐπ’ ἄκρε χώματος Hec. 
024. et Or. 116. εἰς ἄκρον «ópa πύρ- 
yov Ph. 1173. ἄκρον δόρυ ib. 1408. 
ἐξ ἄκρα κρατὸς Med. 1198. κακὸν 
ἄκρον ἔλακες lon. 776. κατ᾽ ἄκρων 
περγειίμων Ph. 1183. cf. etiam. An. 
401. ἄκροισι λαίφες κρασπέδοις Med. 

524. δόμων ὕπερ ἀκροτάτων El. 1933. 
κατ᾽ ἀκροτάτας κορυφὰς Διὸς Ion. 
456. 

"AkpvzrOCc. ἄκρυπτα δεδράκαμεν πόσιν 
An. 886. 

᾿Ακτή. ποντίας ἀκτῆς ἔπι Mec. 778. 
ἀκτῆς ποντίας πόδα Med. 1288. ἀκτῆς 
κυμοδέγμονος πέλας Hip. 1173. ἀκτή 

τις ἐστὶ 10. 1199. λευκὴν ἐπ᾽ ἀκτὴν 
An. 1263. b) dor. ἀκτά, rác ᾿Αδριη- 

vüc ἀκτᾶς Hip. 736. Ἑσπερίδων ἐπὶ 
μηλόσπορον ἀκτὰν lb. 742. πολιήτιδος 
ἀκτᾶς ib. 1120. ἐπ᾽ ἀκτὰν ἀλίμενον 

ΑἹ. 898. Σιμοεντίδα παρ᾽ ἀκτὰν An. 
1184. λευκὰν ἀκτὰν ᾿Αχιλῆος Iph. 
T. 480. Ἰλιάδος παρ᾽ ἀκτᾶς Rh. 366. 
Εὐοΐδ᾽ ἀκτὰν Her. 85. λέμνης Τρι- 
τωνιάδος πότνιαν ἀκτὰν lon. 873. 
τὰν Πηλιεδ᾽ ἀκτὰν Her. F. 389. c) 
plur. κεῖμαι δ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς Hec. 28. cf. 
etiam v. 86, et Hip. 1179. 
ταῖς ϑαλασσίαις Hec. 698. 

, * * 

ἐπ᾽ ἀκ- 

ἀκταῖσιν 



AKQON 

ὁρμεῖ Or. 55. Mavvxíe ἐπ᾿ ἀκταῖς 

Hip. 761. εἰς ἁλιῤῥόϑες ἀκτὰς 10. 

1206. Σκείρωνος ἀκτὰς ib. 1208. 

χωρεῖ πρὸς ἀκτὰς ib. 1212. διὰ Kva- 

γέας ἀκτὰς An. 865. ἐπ’ ἀκταῖσιν 

Σιμοεντίσιν ib. 1018. ϑασσεσ᾽ ἐπ᾽ 

ἀκτὰς Iph. Δ. 807. ἀκτὰς ἐκλιπὼν 

ϑαλασσίες Iph. T. 290. ἀκταῖσιν ἐπὶ 
[4 
ῥηγμῖσιν à&£ve πόρε ib. 253. Φινεΐδας 

ἀΐπνος ἀκτὰς ib. 424. πρὸς ἀκτὰς 

ϑαλασσίας ib. 1327. ἀκταὶ Mvxórvs 

Tro.89. ἐπ᾽ ἀκτὰς Σκαμανδρίες 10. 

374. πρὸς ἀκταῖς ὄντες Heracl. 433. 

ἐπὶ Xkapavópíow ἀκταῖσιν Hel. 616. 

Αἰγαίαις τ᾽ ἐναλίοις ἀκταῖς ib. 114]. 

εὐλιμένϑς ἐπ᾽ ἀκτὰς lb. 1480. ἐπ’ 

ἀκτὰς Ναυπλίας ib. 1602. ἐπὶ Σιμδν- 

τίδας ἀκτὰς El. 441. Εὐβοΐδας ἀκτὰς 

ib. 442. ἐν dxraic Pol. fr. I. 2. 2) 

ἀκτὴ, fruges. Δήμητρος ἀκτῆς Er. 

inc. XIV. 2. et Δάματρος ἀκτᾶς Hip. 

138. 3) 'Axr), nom. propr. "Attica. 

παρ᾽ ᾿Ακτὴν Hel. 1689. 

᾿Ακτὶν, vel ἀκτίς. ἀκτῖνα κύκλον S ἡλίθ 

Hec. 412. et Al. 206. δυστυχῆ &xriv 

ἐφῆκας Ph. 5. παμφαὴς ἀκτὶς ἀελίϑ 

Med. 1251. λαμπρὰ ἀκτὶς Sup. 650. 

ἀκτῖνα τὴν sc(xscav ἡλίθϑ Rh. 992. 

πρὺς μέσας βολὰς ükrtvoc Ion. 1136. 

ἥλιος ἀκτῖνας ἐξίησι Dac. 678. 

᾿Ακύμαντος. ψαμαάϑοις ἐπ᾿ ἀκυμάντοις 

Hip. 235. 
᾿Ακύματος πορϑμὸς Fr. inc. CCVIII. 

" Akvpoc. τὸν ἄκυμον βίοτον Her. F. 

698. 
᾿Ακύμων. νηδὺς ἀκύμων An. 158. ἀκύ- 

μονα Πόντα τίϑησι νῶτα Iph. T. 

1444. 

᾿Ακύρωτος. σιωπῇ T&T ἀκύρωτον μένει 

Ion. 801. 

"Akey. ἄκων ἐξελαύνομαι χϑονὸς Ph. 

633. ἄκων ὠλεσάς γιν Hip. 1433. 

sepn3de ἄκων γάμων An. 982. sx 

ἄκοντί μοι δίδως ἔπαινον Sup. 857. 

ἄκων μ᾽ ---διώλεσεν Iph. A. 1457. 

ἔδωκεν ἐκ ἄκων χέρας Bac. 437. àvay- 

κάσω ἄκονϑ᾽ (i. e. ἄκοντα) Her. 414. 

ἄκοντας φίλος εὐεργετεῖν Hip. 693. 

ἑκόντες, 8k ἄκοντες An. 357. τὸς 

Sedc ἄκοντας Ion. 375. ἀκόντων ϑεῶν 

ib 378. ἐκ ἄκεσαν πόλιν Or. 612. 

ἔγημες ἄκεσάν με Iph. A. 1149. 

ixóca, κἀκ ἄκοσα Her. 532. συνῆψ᾽ 

ἄκοσα γάμον lon. 94]. ἔκτεινά σ᾽ 

AAAN 

ἄκεσα ib. 1500. 
ib. 746. 

᾿Αλαζονεία. ἀλαζονείαν τινὰ Epist. . 

ἀλαζονείας ἕνεκα ib. 

᾿Αλαϑὴς, dor. pro ἀληϑής. 

Sec Hel. 1165. 

᾿Αλαί. ᾿Αλάς νιν δὑμὸς ὀνομάζει λεὼς 

Iph. T. 1452. 

᾿Αλαίνειν. μανίαις ἀλαίνων καὶ φόβοις 

Or. 531. cf. etiam Iph. T. 284. κατ᾽ 

αὐλὰν ἀλαίνων Ph. 1532. ἀλαίνεις 

ἄϑαπτος Tro. 1088. 08Xoc. ἀλαίνων 

Ογ. 79. ἀλαίνων ποτὶ ϑῆσσαν ἑΞτίαν 

El. 204. πατρῴων ἀπὸ δωμάτων 

ἀλαίνων ib. 589. 

᾿Αλαλαγμός. πρίν τι τὸν πατέρα μα- 

ϑεῖν ἀλαλαγμὸν Cy. 594. τερφϑεῖσ᾽ 

ἀλαλαγμῷ Hel. 1368. τυμπάνων 

ἀλαλαγμοὶ Cy. 65. 
᾿Αλαλάξειν. αἱ δ᾽ ἠχάλαζον Bac. TIS. 

ὁ δ᾽ ἠλάλαξε Her. F. 981. ἠλάλαζε 

δυσϑνῆσκον φόνῳ El. 843. ἀλαλά- 

ζοντες ib. 855. ἀλαλάξεται séyac εἴσω 

Bac. 593. 

᾿Αλάλασϑαι. 

306. 

᾿Αλαλή. λύπαν ἐξαλλάξατ᾽ ἀλαλᾷ Hel. 

1360. σὺν ἀλαλαῖσι Ph. 337. 

'AAaóc. ἀλαὸν ὄμμα Ph. 1528. 

᾿Αλᾶσϑαι. πόνοισι μυρίοις ἀλώμενος 

Or. 688. κατϑανεῖν μ᾽ ἀλώμενον Ph. 

1699. ἀπαρϑένευτ᾽ ἀλωμένα 10. 1729. 

πτωχὲς ἀλᾶσϑαι παῖδας Med. 515. 

ἀλώμενος ξένην ἐπ’ αἶαν Hip. 897. 

ψυχὴν ἀλᾶται Tro. 635. φεύγομεν 

ἀλώμενοι Her. 15. ἐπ᾽ οἷδμα πόντιον 

ἀλῶμαι Hel. 408. πορϑμδς ἀλᾶσϑαι 

μυρίες ib. 539. ἀμφὶ βωμίδες τροφὰς 

ἠλᾶτ᾽ ἀϑύρων Ion. 53. 

"AXasoc. dAasa ματρὶ τάδε Ph. 343. 

fog δέλτος üXasa Hip. 877. σῶν 

τᾶ ἄκοντος ἃ κρατῶ 

ἔπος ἀλα- 

δεκέτεις ἀλάληντο An. 

ἀλάτων κακῶν Tro. 1231. dXasa rày 

δόμοισι Her. F. 911. τεκᾶσ᾽ àAasa 

El. 1185. 
'AMásep. ἐξ àXásopoc ἀρτιμαϑὴς ka- 

κῶν Hec. 685. àXásopóc τις ὀϊζὺς 10. 

949. ὁ σὸς ἀλάςωρ Ph. 1550. τὸν 

σὸν àAásop εἰς ἔμ᾽ ἔσκηψαν Med. . 

1333.  àXásopoc γεγὼς Iph. A. 946. 

&Xásopoc μὲν πρῶτον Tro. 763. 0 

τῆσδ᾽ ἀλάτωρ ib. 941. ὀδεὶς áAásop 

τοῖς φίλοις ἐκ τῶν φίλων Her. F. 

1934. ἀλάςξωρ ἀπεικασϑεὶς Sep El. 

979. áXasópov rtc Or. 337. cf. etiam 



ΑΓ Ἢ 

v. 1669. οὐ Hip. 820. et τίς ἀλατό- Λλγημα. 
δι’ ἀλατόρων Or.| ἀλγήματα ; Melan. fr. XIX. 2. 

διὰ τὸς ἀλάφτορας Ph. 1587.|'AMytov. 
ρων; Iph. A..878. 
1546. 

AATY 

τὰ ᾿κχυϑέντα συλλέγει: 

αἷνος---σοὶ μᾶλλον ἀλγίων 

μὰ τὸς νερτέρες ἀλάτορας Med. 1059.| κλύειν Hip. 485. kak8 τϑδ᾽ ἔτ᾽ ἄλγιον 

ὑπ᾽ ἀλατόρων ib. 1200. ἀλάτορας ἐκ 
ἐτόλμησε κτανεῖν Melan. fr. XXIV. 

᾿Αλάτας, dor. pro ἀλήτης. ἀλάταν 
οἰκτρὸν Sup. 281. ϑεῶν ἱκτῆρας ἀλά- 
rac Her. 365. ὁ Φοίβειος ἀλάτας Ion. 

1089. πόδ᾽ ἀλάταν El. 139. τῷ ζῶντος 
ἀλάτα ib. 202. 

᾿Αλατεία, dor. pro ἀλητεία. 
βιότα Hel. 530. 

᾿Αλγεῖν. ἀλγεῖ αὐχέν᾽ ἐντιϑεὶς ζυγῷ 
Hec. 376. ἀλγεῖς ; τί δέ με τᾶ παιδὸς 

ἐκ ἀλγεῖν δοκεῖς ; 10. 1250. ἀλγεῖς 
ἀκόων; lb. 1283. ὥστε μ᾽’ ἀλγῆσαι 
φρένας Or. 607. cf. etiam Iph. A. 

1435. νέα φροντὶς ἐκ ἀλγεῖν φιλεῖ 
Med. 48. ἀλγεῖς κλύων τἀληϑὲς AI. 
711. vid. etiam An. 837. ἱζύπριδος 
ἀλγήσεις πέρι An. 2389. ἧσσον ἀλγεῖ 
ib. 421. ὅτω μέγ᾽ ἀλγεῖ ib. 815. 
ἤλγεν μὲν, ijXyev ib. 981. ἀλγήσει 
κλύων Sup. 1033. ἐς κοινὸν ἀλγεῖν 
Iph. A. 408. jXyev σιγῇ Iph. T. 
956. ἀλγεῖ dQ£v τῶν κακῶν ἠσϑημέ- 
voc Tro. 633. εὐγενῶς ἄλγει κακοῖς 
ib. 722. ἀλγήσετ᾽ ἄλγος δεινὸν Bac. 
1259. τὸ σὸν ἀλγῶ lb. 1326. ἐδ’ 
ἀλγῶ Hel. 604. ἀλγοίην ἔτι ib. 776. 
ψυχὰ ἀλγεῖ lon. 877. 80v ἀλγεῖ 
Her. F. 1298. τίς ἀλγεῖν ἐκ ἐπίξαται 
κακοῖς ; ZEol. fr. XXI. 1l. τὸ κοινὸν 
ἄχος μετρίως ἀλγεῖν Alex. fr. XVII. 

. 9. ἀλγεῖ μὲν, ἀλγεῖ Bell. fr. XVI. 7. 
μηδ᾽ ὑπερμέτρως ἄλγει Inus fr. XXI. 
2. ὁ ϑυμὸς ἀλγῶν Fr. inc. XXV. 

᾿Αλγεινός. βίοτον ἀλγεινὸν ἐμοὶ Med. 
1037. ἀλγεινὸν ἔρωτα Mip. 775. 
ἀλγεινὸς πόνες An. 3804. δίκην ἀλ- 
γεινὴν Bac. 1327. ἥδιτον ταὐτὸν, 
ἀλγεινόν 3" ἅμα Hip. 348. εἴπερ 
ἀλγεινὸν Iph. A. 880, ἔχεις ἀλγείν᾽, 
οἷδα Hel. 200. ταῖς ἐλπίσιν τἀλγει- 
νὰ παραμυϑόμενος Fr. inc, XLVII. 

2 

ἀλατείᾳ 

᾿Αλγηδών. εἰς τᾶτ᾽ ἐκβέβηκ᾽ ἀλγηδόνος 
Med. 56. σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ ἀλγηδόσι ób. 
24. ςεῤῥὰς ἐνεγκδσ᾽ ἀλγηδόνας ib. 
1031. δεινῶν τραυμάτων ἀλγηδόνας 
An. 258. ἀλγηδόνας κεφίζει φρενῶν 
CEnom. fr. V. 3. σὺν πικραῖς ἀλγη- 
δόσι Fr. inc. CXLVIII. 2. 

᾿Αλγύνειν. 

κακὸν Med. 234. 2) Superl. ἄλγιςος. 

ἐπὶ συμφοραῖς ἀλγίΞξαισιν El.-3134. 
ὥσπερ ἄλγιτον ϑανεῖν Med. 480. ἄλ- 
γιτόν ἔσι ϑῆλυ Melan. fr. XXVI. 1. 
ζῶσιν ὡς ἄλγιτά σοι Hip. 800. μαένῃ 
ὡς ἄλγιτα Dac. 8206. ἄλγιΞξα οἰκεῖς 
El. 925. 

"ANyoc. φέρω τόδ᾽ ἄλγος Hec. 663. 
ἄλγος ἂν προσϑείμεϑα ib. 742. ἀπεῖ- 
πον ἄλγει ib. 942. ἐκ γὰρ ἄλγες 
ἄλγος αὖ σε δέρκομαι Ph. 874. με- 
τατένομαι σὸν ἄλγος Med. 996. λύει 
ἄλγος 1b. 1362. οἷον εἶδον ἄλγος δό- 
μων Hip. 845. ἔχει τοσὅτον ἄλγος 
ΑΙ. 196. ἦλϑεν ἀπειροκάκῳ τόνδ᾽ ἄλ- 
yocib. 931. τῆς ἐδὲν ἄλγος ἅψεται 
ib. 940. ἄλγος ἄλγει r8T ἂν ἦν 
προσκείμενον ib. 1042. ἄλγος 8x 
ὑποτατὸν Sup. 737. πάντων μέγιΞτον 
ἄλγος ib. 785. cf. etiam Bac. 1281. 
ἄλγος d μικρὸν ἐσήει φρένα Iph. A. 
1580. ὦ ματρὸς ἄλγος Rh. 897. 
ἄλγος, ἄλγος βοᾷς Tro. 1310. ἀλ- 
γήσετ᾽ ἄλγος δεινὸν Bac. 1259. ἀϑά- 

varov ἄλγος Hel. 993. οἷον ἄλγος 
ἔπαϑον lon. 799. γοερᾶς φρενὸς Κύ- 
πρις ἄλγος ΕἸ. 126. b. ἔχει δή τιν᾽ 
ἀλγέων παραψυχὴν Or. 62. ὑπὸ---ἀλ- 
γέων ib. 180. 80€ συνήδομαι ἄλγεσι 
δώματος Med. 137. ὦ τάλαινα τῶνδ᾽ 
ἀλγέων Hip. 366. vid. etiam Tro. 
579. ἀγήραον ἄλγεσι ϑυμὸν Hip. 
1114. πέρας ἐδὲν τιϑεὶς ἀλγέων AI. 
893. τῶν ἀλγέων λαϑοίμαν Sup. 86. 
τὰ κύντατ᾽ ἄλγη κακῶν 10. 807. κα- 
ταλειβομένας ἄλγεσι πολλοῖς ib. 1119. 

ἀλγέων ὕπερ ib. 1125. ἅλις ἀλγέων 
mdpesí μοι 0. 1148. ἄλγη πα- 
τρῷα ib. 1157. ἐπ’ ἄλγεσι δ᾽ ἀλ- 
γυνϑῶ Tro. 172. σχέτλια πάσχομεν 
ἄλγη lb. 890. ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα 
κεῖται ib. 8901. ὁ ϑανὼν ἐπιλάϑεται 
ἀλγέων ib. 603. αἰσχύνας ἐμᾶς ἐπ᾽ 
ἀλγέων Hel. 2038. πρόμαντις ἀλγέων 
ib. 345. 

τὐμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ Med. 
898. νέοι ϑανόντες ἀλγυνᾶσί σε Hip. 
708, ἀλγυνῶ σε ib. 1297. ἀλγύνει 
τ᾽ ἐμὲ Al.524. ὥστε σ᾽ ἀλγῦναί γ᾽ 

Iph. A. 326, τὰν Sy ἀλγύνεσαν 



AAHe 

Pal. fr. VII. 8, ἐκέτ᾽ ἀλγύνει fporac 

Sthe. fr. V. 2. ἀλγυνῇ πλέον Med. 

622. τὸ ϑέλειν ἐκ ἔχων ἀλγύνομαι 
Iph. A. 657. τῇ τύχῃ δ᾽ ἀλγύνομαι 
Her. 543. v. etiam Ion. 368. παγκά- 

Aec ἀλγύνεται Bel. fr. XVI. 7. ἕν 

ἀλγύνεται ib. 13. ἐπ᾽ ἄλγεσι δ᾽ ἀλ- 
γυνϑθῶ 'Tro. 172. 

"AXekrpoc. ἄλεκτρον ζωὰν 'Tro. 254. 

᾿Αλεξητήριον ξύλον Her. F. 470. 
^AAés παῖς Tel. fr. I. 4. 

"ANg. νιν ἐξέπεμψε δωμάτων ἄλῃ 

Med. 1285. ἄλαισι πλαγχϑεὶς Or. 

56. 
᾿Αλήϑεια. κἀν ἀληϑείας ἀπῇ Or. 236. 

ἁπλᾶς ὁ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ Ph. 

472. ἀπόλωλεν ἡ ἀλήϑεια 10. 929. 

δείξω μύϑων τῶνδ᾽ ἀλήϑειαν Hip. 9. 
ἀληϑείας ὕπο An. 321. et τῆς ἀλ. ὕπο 

Melan. fr. II. 1. et Pi. fr. V. 4. τῆς 

ἀληϑείας τὸ φῶς Iph. T. 1026. δύςην᾽ 

ἀλήϑε Bac. 1286. r8ro μεῖζον τῆς 

ἀληϑείας κακὸν Hel. 278. τῶν δὲ 

ἀληϑείας ib. 317. τῆς ἀληϑείας ὁδὸς 

Bel. fr. XII. 2. ψευδεῖ καλύψας τὴν 

ἀλήϑειαν λόγῳ Sisyph. fr. I. 20. ἀλό- 

γίτος τῆς ἀληϑείας κριτὴς Fr. inc. 

XXXII. 2. 
᾿Αληϑής. ἀληϑὴς εἰς φίλες ἔφυς κακὸς 

Or. 424. ἀληϑὴς φίλος Hip. 927. et 

Sup. 867. ὁ ϑεὸς ἀληϑὴς Ion. 1537. 

λόγοι ἀληϑεῖς Hel. 629. ἀληϑὴς kd- 

τενὴς παῤῥησία Tem. fr. II. κλύων 

τἀληϑὲς Al. 712. μὴ ἀποτρέπϑ τἀ- 

ληϑὲς Iph. A. 336. τί τἀληϑὲς 8k 

εἴποι τις ἄν; ib. 1424. φιλῶ λέγειν 

τἀληϑὲς αἰεὶ Rh. 395. v. etiam Ion. 

265. et 275. Dan. 41. Alemzon. fr. 

VIII. 1. Ph. fr. IX. 5. Fr. inc. XIX. 

et fr. inc. B. 18. ἄληϑες, accentu re- 

tracto, Cy. 240. et fr. inc. CXCIX. 

τἀληϑῆ λέγειν Hec. 1206. conf. etiam 

An. 1059. Sup.859 Iph. A. 957. 
Hel. 314. Dan. 42. Bu. fr. I. 1. Hip. 

fr. VIII. 2. et Thy. fr. III. 3. ὁ 

τοῖσδε χρῆται τοῖς καλοῖς ἀληϑέσιν 

Fr. inc. XVIII. 2. σκλῆρ᾽ ἀληϑῆ ib. 

ΧΧ. 2. «cópaci τἀληϑέτατα κλέπτε- 

cw Hip. fr. IX. 8. 

᾿Αληϑῶς. ἀπέδοτο τὸ σῶμ᾽ ἀληϑῶς σοι 

Or. 652. ἀληϑῶς τήνδ᾽ ἀφιγμένος 

χϑόνα ib. 737. ἀληϑῶς ὄνομα ἔϑετό 

σοι Ph. 639. ὁ βίος ἀληϑῶς ἐ βίος 

ΑΙ. 805. ἀληϑῶς εἶ κεῖϑεν γεγώς j| 

ΑΛΊΟ 

Iph. T. 509. πάντ᾽ ἀληϑῶς οἷδε Hel. 

537. ἡ δ᾽ δσ᾽ ἀληϑῶς 10. 715. πα- 

τέρα δ᾽ ἀληϑῶς χάσμα σὸν κρύπτει 
χϑονός Ion. 281. 

᾿Αλητείαᾳ. ἐκλιπδσ᾽ ἀλητείαν πικρὰν 
Hel. 940. conf. etiam Ion. 576. 

᾿Αλητεύειν. φυγὰς ἀλητεύων χϑόνα 
Hip. 1029. cf. etiam v. 1048. ἐκπε- 
c8ca ríjcü ἀλητεύω χϑονὸς Her. 516. 

παῖδ᾽ ἀλητεύοντα El. 1113. 
᾿Αλήτης, et dor. ἀλήτας. τὸν ἀλήταν 

εὐδαίμονα τεύχει Her. 614. πάσης 

ἀλῆται γῆς ἀπεΞςερημένοι ib. 51. ἱκέ- 

τας ἀλήτας ib. 225. πτωχὸς ἀλήτας 

ib. 319. 
᾿Αλϑαΐία, nom. propr. foem. Meleag. fr. 
I. 4. 

“Αλιαέετος Pol. fr. I. 3. 

“Αλιᾶν Iph. A. 1081. vid. not. 

'AMasoc. ἔναντα ἤἦλϑε---ἀλίατος Or. 

1479. φρὴν àMasoc φρίσσει Hec. 
85 

ὃ. 
᾿Αλίβατος. ἐξ ἁλιβάτο πέτρας Sup. 

80. 
“Αλίζειν. ἀγορὰν ἁλίσας φίλων Her. 

F.412. 

“Αλιήρης. ἁλιήρει κώπᾳ Hec. 455. 

«Αλίκτυπος. ἔκλυον ἁλικτύπων τινὸς 

Or. 373. κῦμ᾽ ἁλίκτυπον Hip. 754. 

᾿Αχίμενος. ἀλίμενον ἐς ἄντλον Hec. 

1024. ἐπ᾽ ἀκτὰν ἀλίμενον Al. 599. 

ἀλίμενον καρδίαν Cy. 348. ἀλιμένοις 

πρὸς πέτραις Hel. 1227. ἀλίμενα 

ὄρεα ib. 1143. 
“Αλιίος, adject. marinus. ἅλιον πλάνον 

Hel. 780. ἁλίῳ πλάτᾳ Her. 83. 

παῖς ἁλίας Θέτιδος An. 108. ἁλίαν 

πέτραν ib. 538. ἠϊόνες ἅλιαι Tro. 

827. ἅλιον ὑπ᾽ οἷδμα Hec. 633. cf. 

etiam Hel. 527. et 1517. ἅλιον ἐπὶ 

πέλαγος Hec. 938. v. etiam v. 950. et 

An. 1013. κῦμ᾽ ἅλιον Hel. 1321. 

κατὰ βένϑος ἅλιον Bel. fr. XX. 3. 

“Αλιος, subst. dor. pro ἥλιος. ὁ χρυ- 

σοφαὴς ἅλιος Hec. 637. ἅλιε 1}. 

1067. et Al. 243. ἅλιος αἰϑόμενος 

Hip. 1279. ἐκ ἔτ᾽ ἐσὶν ὑφ᾽ ἁλίῳ AI. 

396. τίν᾽ αἴγλαν ἐδιφρεύετό γ᾽ ἅλιος 

Sup. 991. ἀλλάξας---ἱερὸν ὄμμ᾽ av- 

γᾶς ἅλιος Iph. T. 194. τέρμονα 

πρωτόβολον ἁλίῳ "Tro. 1068. φοίνι- 

kac ἁλίω (pro ἡλίδ) πέπλος Hel. 181. 

ἁλία ἀναβλέπει λαμπάσι Ion. 1467. 

ἐς τὰς αὐγὰς ἁλίϑ Her. F. 661. 
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'AMpoSoc. εἰς ἁλιῤῥύόϑος ἀκτὰς Hip. 

1205. 
“Αλις. τῶν τεϑνηκότων ἅλις Hec. 278. 
v. etiam Rh. 870. ἅλις κόρης σῆς 
Sdvaroc Hec. 394. ἅλις ἔχω 78. δυσ- 
τυχεῖν Or. 240, ἅλις---τέϑνηχ᾽ ὁ 

τλάμων ib. 1027. ἅλις, τὸ μητρὸς 

αἷμ᾽ ἔχω ib. 1039. conf. etiam Iph. T. 
1008. Σπαρτῶν λαὸς ἅλις Ph23241. 

ἅλις ὀδυρμάτων ἐμοὶ ib. 1737. ἅλις 

οἱ γεγῶτες Med. δῦ8. εἰ δ᾽ ἅλις ἔλϑοι 
Κύπρις ib. 650. ἅλις βίοτον εὗρον ib. 

1107. ἅλις παίδων Al. 335. ἅλις 

ἣ παρᾶσα συμφορὰ ib. 670. ἔφερε 
κακὸν ἅλις ib. 911]. ἅλις κλαίειν r8- 
μὸν ἦν ἐμοὶ κακὸν 10. 1044. ἅλις 
συμφορᾷ βαρύνομαι ib. 1051. ἐχ 
ἅλις σοι---κρατεῖν ; An. 583. πημά- 

των γ᾽ ἅλις βάρος Sup. 818. γόων 
ἅλις τύχας, ἅλις ἀλγέων πάρεςί μοι 
ib. 1147. 1148. ἅλις λεόντων ést μοι 
ϑοινωμένῳ Cy. 247. ἅλις ἐχήρωσ᾽ 
'EAAaóQa ib. 303. ἅλις μύϑων Hel. 
142. λύπας ἅλις ἔχων ib. 595. ἅλις 
λύμης ib. 1105. ἅλις μόχϑων ib. 
1462. ἅλις μοι τ". 1597. ἅλις; ἅλις 
ὁ πάρος ἀρχαγὸς ὧν lon. 723. τὰ 
πάροιϑεν ἅλις κακὰ ib. 1608. ἅλις 
ἐλϑὼν ἱκανὸς ἂν γένοιο cv Her. F. 
405. ἅλις ὁ ϑεὸς ὠφελῶν ib. 1339. 

δακρύων ἅλις ib. 1394. ἅλις ἔχεις 
τἄξωϑεν ἔργα El. 78, χρημάτων óv- 
των ἅλις Antiop. fr. XL. 2. ἅλις, ὦ 
βιοτὰ, πέραινε Phi. fr. V. 1. 

᾿Αλέσκειν. Τροίας ἁλόσης Hec. 304. 
. v ἁλῷ Or. 1316. cf. etiam Ph. 

1626. Hip. 420. Hel. 1097. et fr. 
inc. XCVI. ὃ. ei ἁλῶμέν γ᾽ ὕτερον 
An. 757. πόλιν àA8cav Tro. 484. 
πόλεως á&Asonc Her. 513. ἁλὸς Ion. 

827. χειρία γ᾽ áX8ca ib. 1257. v. 
etiam El. 189. ἐμαυτὴν 8 mpoó8c 
ἁλώσομαι An. 190. 

2 , ^ M 

κακὸς 'y ὧν εἰς 

᾿Αλκή. 

φίλας ἁλίσκεται Med. 84. λίχνος ἀσ’ 
ἁλίσκεται Hip. 9138. ἐν τῷ δ᾽ ἁλίσκῃ 
πλεῖτον ib. 059. ἐδ᾽ ἁλίσκεται τέχνῃ 
ΑἹ. 789. ϑεᾶς ἄγαλμ᾽ ἁλίσκεται Iph. 
T. 1038. φόνον----ϑεᾷ προδδσ᾽ ἁλί- 
σκεται ib. 1419. τολμήμασιν---ἁλί-, 
σκεται πάντα Hip. fr. IV. 8. τἀφανῆ 
τεκμηρίοισιν εἰκότως ἁλίσκεται Ph. fr. 
I.2. δοκῶν ἁλίσκεται Phryx. fr. V. 
3 3. 

"AN a, — vid. ἀλκή. 
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᾿Αλκαῖος. δορὸς ἀλκαία Hel. 1167. 
Αλκαρ δάμαρτος Tro. 587. 

γίνωσκε δ᾽ ἀλκὴν Hec. 227. 
σμικρᾷ σὺν ἀλκῇ Or. 689. ἀλκῇ c 
ἐκ ἂν---σώσαιμ᾽ ἂν Ib. 710. ἐγγὺς 
ἀλκὴ Ph. 28]. σςρωμνῆς ἐς ἀλκὴν 
ἤλθομεν πέρι ib. 424. πρὸς ἀλκὴν 
Μυκηνίδα ib. 809. δορὸς ἀλκὴ ib. 
1105. cf. etiam v. 1372. et Bel. fr. 
XIV. 3. εἴ ru ἀλκὴν ἔχεις Ph. 1265. 

v. etiam Tro. 724. et Her. F. 194. et 
326. κακὴ ἐς ἀλκὴν Med. 2064. àA- 
κήν τιν᾽ εὑρεῖν---κακῶν An. 28. ςρα- 
τὸν τρέψας πρὸς ἀλκὴν ib. 1150. 
£epe$ov πώλες ἐς ἀλκὴν Sup. 679. 
συνῆψαν ἀλκὴν ib. 683. ἀλκῆς μυρίας 
σ“ρατηλατῶν ἈΠ. 270. χρυσόδετον 
σώματος ἀλκὴν ib. 382. τίν᾽ ἀλκήν ; 
10. 708. ἑωϑινὴν πρὸς ἀλκὴν 10. 772. 
ἀνδρῶν ἀλκὴ Her. 711. Φρυγῶν ἐς 
ἀλκὴν Hel. 42. v. etiam v. 986. et 
1395. τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἀλκήν τ᾽ εἰσορᾶτε 
Her. F. 144. 2) dor. ἀλκά. ϑρασὺς 
εἰς ἀλκὰν Or. 1405. " Apeoc ἀλκὰν ib. 
1484. δειμαίνω τὰν σὰν ἀλκὰν Ph. 
204. ἀλκᾶς d σπάνις An. 772. δορὸς 

πολυαίνετον ἀλκᾷ Her. 76]. τρισώ- 
parov ἀλκὰν lon. 204. ἀλκὰ ἐν κα- 
κοῖς lb. 481. σωτήριον ἀλκὰν cb. 484. 
τέκεσιν ἂν παρέταν ἀλκᾷ Her. F. 440. 
τὰν 'HpakAéoc ᾿ἀλκὰν ib. 806... 3) Se- 
mel in plur. φιλαιμάτες ἀλκὰς Rh. 
933. 

"Αλκιμος. ἐν γυναιξὶ δ᾽ ἄλκιμος Or. 
752. ὄτε ϑρασὺς, ὄτ᾽ ἄλκιμος πέφυκε 
ib. 1202. τὸν ἄλκιμον ἄνακτα Sup. 
624. ἐν τοῖς δεινοῖσιν ἄλκιμος ib. 727. 
ἔξιν ἄλκιμος Rh. 249. ἐδὲν ἄλκιμος 
Her. F. 158. δειλίαν εἰσφέρει τοῖς 
ἀλκίμοισιν Sup. 541. λέοντες ἄλκιμοι 
Fr. inc. B. 14. 4. μετασχεῖν ἀλκίμα 
μάχης Her. 688. ἀλκίμεα δορὸς 1b. 

815. et ἄλκιμον δόρυ Ar. fr. X. I. 
οἵπερ ἀλκιμώτατοι Ph. 750. 
τατον κάρα Sup. 163. 

ἀλκιμώ- 

᾿Αλλὰ pro saltem dictum: Or. 1562. 
Ph. 1661. et 1740. Med. 9429. Her. 
565. Ion. 426. 978. et 1304. et Her. 
Fi33l. 

" AMXa, adver». dor. pro ἄλλῃ, alio Her. 
773. et Ion. 162. 

᾿Αλλακάταιος Meleag. fr. VI. 6. 

᾿Αλλάσσειν, vel ττειν. 
* 059548 

ἀλλάξασ᾽ ἀΐδᾳ 
5» ^ , 

ἐνιαυτὸν ἀλ- ϑαλάμες Hec. 483. 
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λάσσοντ᾽ Ph. 74. χρῶμά v ex ἠλ- 

λαξάτην ib. 1252. χροιὰν ἀλλάξασα 

Med. 1168. ἀντὶ πῶνδέ μοι χάριν 

τοιάνδε ἠλλαξάτην Al. 664. ἀλλάξας 

—lepüv ὄμμ᾽ αὐγᾶς ἅλιος Iph. T. 

193. εἶδος ϑνητὸν ἀλλάξας ἔχω Bac. 

53. d) ἤλλαξεν οἰνωπὸν γένυν ib. 

438. ὄφεος ἀλλαΐξει τύπον lb. 1329. 

ἀλλάξειν λέχη Hel. 842. φόνον φο- 

γεῦσι πατρὸς ἀλλαάξων ΕἸ. 89. χρυ- 

σωπὸν ἕδραν ἀλλάξαντα ib. 740. παί- 

δὼν φυγὰς ψυχῆς ἃν ἀλλαξαίμεϑ᾽ 

.Med. 968. ἠλλάσσετο $S3oyydc τε 

μόσχων κ.τ. À. Iph. T. 292. ἴχνος 

ἀλλαξώμεϑα El.103. Διὸς ἀλλάχϑη 

δέμας Iph. A. 797. 

“Αλλεσϑαι. ποῖ 709 ἡλάμεσϑα δε- 

μνίων ἄπο; Or. 278. ϑεομανὴς ἥλατο 

Ion. 1402. 

᾿Αλλοδαπός. δόμων ἄρχοντας ἀλλοδα- 

πὲς lon. 1070. 

Ἄλλοϑεν. ἄλλος ἄλλοϑεν πεφραγμένοι 

Or. 1413. v. etiam v. 1476. Ph. 1254. 

Iph. T.319. et. Her. F. 73. ἄλλοϑέν 

πόϑεν Med. 573. ἄλλοϑεν γέγονας; 

ἄλλοϑεν Ion. 1471. λεὼς ἐκ ἐπακτὸς 

᾿ἄλλοϑεν Er. fr. I. 7. 

" AAXoS Iph. A. 647. 

᾿Αλλοῖος. γάμαες ἀλλοίες Med. 910. 

᾿Αλλοιᾶν. ἰδᾶσαι τάσδ᾽ ἂν ἠλλοιωμένες 

Sup. 944. 
"AAXoc. ἄλλος πρὸς ἄλλῳ Hec. 395. 

ἄλλος ἄλλος ὅδε τευχέων τρόπος Ph. 

134. ἄλλοισιν ἄλλος ϑεῶν τε Kdv- 

ϑρώπων μέλει Hip. 104, ἄλλος ἄλ- 

λοσε τρέφει Sup. 418. ἐκ ἄλλος, 80 

ἄλλῃ χερὶ Iph. A. 1178. ἄλλος &A- 

λοις μᾶλλον ἥδεται τρόποις CEnei fr. 

IV. ἄλλη πρὸς ἄλλο γαῖα χρησιμω- 

τέρα Tem. fr. XII. ὁ πονηρὸς ἐδδὲν 

ἄλλο, πλὴν κακὸς Hec. 596. ἄλλος 

ἄλλοϑεν. ν. ἄλλοϑεν. 

Αλλοσε. ἐκκλείσομεν σφᾶς, ἄλλον ἀλ- 

Aoc ἐν ςτέγαις Or. 1127. cf. etiam v. 

1443. 1451. et 1458. Sup. 413. Hel. 

127. et Her. F. 972. ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε 

Med. 1191. et Tro. 1204. ἐξέβην 

ἄλλοσε Iph. T. 781. ἄλλοσ᾽ ἀποτρο- 

πὰ κακῶν γένοιτο Hel. 364. ποῖ δ᾽ 

àv ἄλλοσ᾽ Ion. 1255. 

“Ἄλλοτε. ἄλλοτ᾽ ἐν Πόντα σάλῳ Hec. 

28. ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε Med. 1191. et 

Tro. 1204. ἄλλα ἄλλοτ᾽ ἀμείβεται 

Hip. 1108. ἠσπάζετ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον 

AAMH 

Al. 189. ἄλλοτ᾽ εἰς ἄλλες τρόπες 

Tro. 67. 
᾿Αλλότριος. ἐς οἶκον ἀλλότριον Ion. 

607. ἐπ’ ἀλλοτρίας πόλεως An. 137. 

ἐπ’ ἀλλοτρίαις ψήφοισι ΕἸ. 1317. 

τἀλλότρια κρίνειν κακὰ Hec. 1240. 

τἀλλότρια uj)" xew Hel. 914. τἀλλό- 

τρια λέκτρα Her. F. 345. εὖ λέχη El. 

1090. τἀλλότρια δειπνεῖν Fr. inc. 

CCXXII. 

᾿Αλλόχροος. δέμας ἀλλόχροον Hip. 

176. 
᾿Αλλόχρως. ἀλλόχρως ὅπλοισι Ph. 140. 

ἀλλόχρως τις ἔκδημος ἕένος An. 880. 

ἔλλλως. ἐκ ἄλλως λέγω Hec. 302. et 

Or. 708. et El. 1035. δόξαν ἄλλως 

κεκτῆσϑαι Hec. 489. ἄλλως φροντί- 

δὼν βελεύματα ib. 626. εἰ μὲν ἄλλως 

τήνδε γῆν οἰκεῖν ϑέλει Ph. 521. εἰκ 

ἂν ξυμβαῖμεν ἄλλως ib. 893. ἄλλως 

ἄρ᾽ ὑμᾶς ἐξεϑρεψάμην Med. 1029. 

ἄλλως ἐμόχϑεν ib. 1080. μύϑοις 

ἄλλως φερόμεσϑα Hip. 197. ἄλλως 

τόσδε μοχϑδμεν πόνες ib. 801.. ef. 

etiam v. 1368. et Fr. inc. LV. 1. 

ἄλλως ἄλλως---βόταν φόνον ἀέξει 

Hip. 535. εἶδος ἄλλως ἐκπρεπετάτη 

γυνὴ ΑἹ. 334. παρὰ καιρὸν ἄλλως 

Iph. A. 800. ἄλλως λέκτρ' ἔγημεν 

Iph. T. 538. ἐκ ἀριϑμὸν ἄλλως Wr. 

476. ἄλλως γνομίζῃ ϑεὸς Cy. 354. 

τί πονεῖς ἄλλως; Her. 704. ἄλλως 

ἄρ᾽ αὐτὸν αἰχμάλωτον εἵλομεν ib. 962. 

φήμας ἄλλως κακὰς ἤκεσεν Hel. 621. 

ἄλλως εἴχομεν πόνες ib. 713. βίε 

ἄλλως δέλεαρ εὑρέϑη ib. 761. ἐκ ἄλλως 

ἐρεῖς El. 220. ςρέφεις ἄλλες ἄλλως 

εἰς ἁμέραν Andr. fr. VIII. 4. exá- 

ματα ἄλλως ἐν πόλει πεφυκότα Er. 

fr. I. 32. εἴπερ ἄλλως ἐβολόμεϑα 

Epist. V. 
"Αλμα, foem. dor. v. ἅλμη. 
"Apa, neutr. saltus. ἅλμ᾽ ἐπὶ ξίφος 

Hel. 95. πετραῖον ἅλμα lon. 1268. 

«890v ἅλμα ποδῶν ἘΠ. 4359. βιαίων 

τυγχάνεσαν ἁλμάτων Hec. 1262. πέ- 

τρας λισσάδος πρὸς ἅλματα Her. F. 

1148. 

“Αλμη. ἔπαισαν ἅλμην Iph. T. 1391. 

ῥίψαι ἐς ἅλμην Cy. 165. ὃς ἄλμη 

τρέφει Melan. fr. XXII. 5... 2) or. 

ἅλμα. πίπτει ἐς ἅλμαν Med. 1286. 

voríac ἅλμας Hip. 150. κῦμ᾽ ἁλίκ- 

τυπον ἅλμας ib. 754. 
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᾿Αλμυρός. ἁλμυρὸν ἐπὶ πόντον Hip. καϑήσειν ὅπλ᾽ εἰς ἄλα ib. 1391. cf. 
1273. ἐφ᾽ ἁλμυρὰν πόντα κληϊδ᾽ Med.| etiam v. 1630. ναέων ἅλα ib. 1600. 

212. xa$' ἁλμυρὰν ἅλα "Tr. 76. et| ὑπὲρ ἁλὸς El. 459. ἐν ἁλὸς ῥοϑίοις 
ϑαλάσσης ἁλ- παρ᾽ à. ἄλα Dac. 17. 

ἁλμυρὸν μυρᾶς ναυάγια Tr. 438. 
βάϑος πόντα ib. 1. 

᾿Αλόγιτος. ἀλόγιτος τῆς ἀληϑείας κρι- 

τὴς Fr. inc. XXXII. 2. ἀλόγιςόν τι 
τὸ πλῆϑος Or. 1156. 

" AXoyyoc. ἐλπίδες ἄλογοι Pro. fr. VI. 
"AXo£. μὴ σπεῖρε τέκνων ἄλοκα Ph. 18. 
πληγῆς βαϑεῖαν ἄλοκα Rh. 796. δὸ- 
ρὸς ταχεῖαν ἄλοκα Her. F. 164. 

᾿Αλεσία. διὰ μακρᾶς ἀλεσίας Or. 
226. 

"AXeroc λεχὼ El. 1107. 
"ANoxoc. κτενεῖ viv ἡ vr80 ἄλοχος 
Hec. 1277. εἰ δ᾽ ἄλοχον ἄγεται Or. 
248. λετροῖσιν ἀλόχε περιπεσὼν ib. 
807. ἥκει σὺν ἀλόχῳ ib. 478. τὴν 
σὴν ἄλοχον 8 mor αἰνέσω ib. 519. 
ὁρᾷς ᾿Οδυσσέως üXoxov; ib. 587. δ᾽ 
ἄλοχος Ph. 1542. à τάλαιν᾽ ἄλοχος 
ib. 1559. προδὸς σὴν ἄλοχον Med. 
578. προσάγεις ἀλόχῳ ϑάνατον ib. 
994. ϑάπτ᾽ ἄλοχον ib. 1394. ὄλωλεν 
ἄλοχος ; Hip. 801. εἰς πατρῴαν ἄλο- 
xov ὑβρίζειν ib. 1078. ἀρίτης ἀμ- 
πλακὼν ἀλόχα ΑἹ. 241. ἁμαρτεῖν 
πιτῆς ἀλόχα ib. 888. πρὸς τὴν ἐν 
οἴκοις ἄλοχον Àn. 946. ἀλόχϑ παλά- 
μαις ib. 1027. ςυγνὰν ἄλοχον ΤΥ. 
132. ἄλοχον εὐσεβῆ τρέφειν ἘΠΕ]. 
1294. εἴτε ὃμωΐδ᾽ ἐϑέλεις, εἴτ᾽ ἄλοχον 
Andr. fr. VI. πᾶσα ἀνδρὸς κακίων 
ἄλοχος (4. fr. II. 2. ἀλόχϑ κεδνῆς 

» ejusd. fr. IX. 4. ἡδὺ,---συσκυϑρωπά- 
ζειν πόσει ἄλοχον Fr. inc. CLII. 10. 
sovaxàc μέλποντο---ἅλοχοι An. 1039. 
ἀλόχες τε kal τέκν᾽ εἰσίδωσιν Tr. 21. 
ἄλοχοι μέλεαι lb. 144. et 1120. τῶν 
ἀλόχων κείραντες ἔϑειραν Hel. 1134. 

"AXc. ἐς οἷδμ᾽ ἁλὸς Hec. 26. ποντίας 
ἁλὸς ib. 610. Hel. 128. et Her. F. 
400. ἐξ ἁλὸς Hec. 780. et An. 1267. 
δ ἅλα νύχιον Med. 211.  xvavéav 
ἅλα «ρέφει Iph. T. 7. ἐξανϑεῖν ἁλὸς 
ib. 800. xa3' ἁλμυρὰν ἅλα Tr. 76. 
et cap ἁλμ. ἅλα Dac. l7. δίναις 
ἁλὸς Tr. 88. πέλαγος Αἰγαίας ἁλὸς 
ib. 88. δι᾿ ἅλα πορφυροειδέα ib. 124. 
γλαυκὴν ἅλα Cy. 16. et γχαυκῆς ἁλὸς 
Hel. 407. ἐν ἁλὲ Hel. 204. et 228. 

ib. 092, z£'ArAavruijc ἁλὸς An. fr. 

fin. et fr. inc. CXIV. ἅλα πορφυρέην 
Fr. inc, CLXXXII. 

"AXsoc. δι’ ἄλσος ᾿Δρτέμιδος Iph. A. 
185. conf. etiam v. 1544. et 1548. 
Διὸς ἄλσος Her. F. 359. χϑονίας 

ἄλσος lb. 615. ἔρημα ἄλση Tr. 15. 
ποιμένια ἄλση Tem. fr. XVIII. 3. 

᾿Αλσώδης. ἀλσώδεις κρήνας Iph. A. 
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᾿Αλύειν. τί χρῆμ᾽ ἀλύω; Or. 277. τί 
ταῦτ᾽ ἀλύω Hip. 1182. ἀλύει Cy. 
433. τοἰαῦτ᾽ ἀλύει Sthe. fr. II. 1. 

Αλυπος. ἔπω ἔφυ rtc ἄλυπος Iph. A. 

108. ἄλυπος βίος Dac. 1002. et βίον 

ἄλυπον Fr. inc. LXXXVII. ὀλδεὶς 

ἄλυπος τὸν βίον διήγαγεν Antiop. fr. 
XXXIX. 4. ἄλυπον οἰκεῖν βίοτον 
Tel fr. XXIL 3. τέρψιν ἄλυπον 
Bac. 423. et fr. inc. CLXV. 5. 

Αλυρος. ὅμαδον ἔκλυον ἄλυρον Hel. 
185. ἐν ἀλύροις ὕμνοις Al. 449. ἀλύ- 

ροις ἐλέγοις Iph. T. 146. ἄλυρον 
ἀμφὶ μᾶσαν Ph. 1035. 

“Αλυσις. ἁλύσεσι χρυσέαισι Or. 982. 
" ANvroc Al. 478. 
" ANvxvoc Inus fr. XXII. 

᾿Αλφάνειν. φϑόνον πρὸς ἀτῶν ἀλφάνεσι 
Med. 297. 

᾿Αλώπηξ Fr. inc. B. 14. 6. 
ἀλώπεκας 1b. 8. 

τρισμυρίας 

᾿Αλώσιμος. ἢ μάλισϑ᾽ ἁλώσιμος Tem. 
fr. IX. 2, ἁλώσιμος ναῦς διώγμασιν 

Hel. 1638. 
“Ἄλωσις. Τρωϊκῆς ἁλώσεως Hel. 1135. 
πόλεως ἅλωσιν ἐξιώμενος El. 1024. 

᾿Αμαϑής. ἀμαϑὴς ἔργων ὕπο Sup. 421. 
ἀμαϑεῖ σοφὰ λέγων Bac. 480. γενέτας 
ἀμαϑὴς Ion. 916. ἀμαϑὴς τις εἶ ϑεὸς 
Her. F. 847. ϑρασύν τε κἀμαϑῆ Qzd. 
fr. VI. 2. ἀμαϑεῖ παῤῥησίᾳ Or. 903. 
ῥώμη ἀμαϑὴς Tem. fr. XI. ἀμαϑεῖς 
χάριτας Ph. 572, μὴ 'uaSeic ποίει 
Scàc Tr. 981. ἀμαϑὲς καὶ τὸ βόλεσϑαι 
τάδε Or. 694. cf. etiam Tr. 965. εἰς 
ὄνειδος ἀμαϑὲς Iph. A. 999. μὴ ̓ μαϑεῖ 
φρονήματι Her. 460. ἐκμαρτυρεῖν τὰς 
αὗὑτθ τύχας εἰς πάντας ἀμαϑὲς CEd. 
fr. XIII. 2. ἀμαϑέςερός γ᾽ ὧν r8 
καλδ καὶ τῆς δίκης Or. 417. 

ὑγροῖσι κλυδωνίοις ἁλὸς ib. 1225. ᾿Αμαϑία. ἀμαϑίαν ἐῤλύσοαν Hec. 
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997. ἐς αὑτὸν ἀμαϑίαν ὀφλισκάνει 

Ph. 770. ἀμαϑίας ὕπο Med. 224. 

ϑεοῖσι προσϑεὶς ἀμαϑίαν Hip. 951. 

εἰς r8TO δ᾽ ἥκεις ἀμαϑίας An. 170. cf. 

etiam El. 918. τοσαύτην» ἀμαϑίαν 

Iph. T. 586. εἰς τοσᾶτον àpaSíac 

ἐλϑεῖν Tr. 972. v. etiam Ion. 374. 

δίκην O8vat τῆς ἀμαϑίας Bac. 490. 

τὴν Κύκλ. ἀμαϑίαν κλαίειν κελεύων 

Cy. 172. τὴν r8? ἀμαϑίαν δεῖξαι 

Her. F. 172. ἀμαϑίᾳ ϑανεῖν ib. 1254. 

ἀμαϑία ὀδαμδ σοφοῖσιν ἀνδρῶν ΕἸ. 

294. ἀμαϑίας μέτα Antig. fr. XII. 

1. σὺν ὄχλῳ ἀμαϑία πλέον κακὸν 

Antiop. fr. XII. 4. ὁ πλϑὅτος ἀμαϑία 

Ar. fr. XXIII... ἀμαϑίαν ἔχει Fr. inc. 

B. 40. 2. τὰς τῶν κρατόντων ἀμα- 

ϑίας φέρειν Ph. 396. ἀμαϑὲαι δυοῖν 

ib. 587. 

᾿Αμαϑῶς. ἥμαρτον ἀμαϑῶς Ph. 881. 

᾿Αμᾷν. ἀμᾶσϑε τῶνδε δύφηνον ϑέρος 

Inus fr. IV. 4. 

“Αμαξα. τρισσῶν ἁμαξῶν ὡς ἀγώγιμον] 

βάρος ΟΥ. 584. ἁμαξῶν ἑκατὸν βάρος 

ib. 471. 
“Αμαξήρης. τήνδ᾽ ἁμαξήρη τρίβον Or. 

1251. 

᾿Αμαξιτός. πλατείας πεδιάδος 9' ἁμαξι- 

τὸ Rh. 283. δίκροτον εἰς ἁμαξιτὸν 

El. 775. 
᾿Αμαξοπληϑής. λᾶαν ἁμαξοπληϑῆ Ph. 

1165. 

* Apap, dor. pro ἦμαρ. εὖ νιν ἄμασιν 

ὑπέρβαλε σελάνα Hel. 1382. 

'Apaprávew. ἁμαρτθσ᾽ ὧν χρεὼν αὐτὴν 

τυχεῖν Hec. 594. ἐπεὶ δ᾽ ἁμαρτδϑσ᾽ 

ἡ σϑετ᾽ Or. 575. ἐκεῖνος ἥμαρτ᾽, ἐκ 

ἐγὼ ib. 595. ἣν σὺ διολέσαι πρόϑυμος 

ὧν ἥμαρτες ib. 1630. ἥμαρτον ἀμα- 

ϑῶς Ph. 881. ἐκ à» ἁμάρτοις Med. 

191. ἐλπίδων ἡμάρτομεν ib. 498. et 

Rh. 581. ἡμάρτανον ró3 Med. 800. 

ἐκ ἄν y ἁμάρτοις r80é γ᾽ Ib. 867. ü 

εἰς ἔμ᾽ ἡμάρτηκε Hip. 21. τιν᾽ ἡμαρ- 

τηκεν εἴς σ᾽ ἁμαρτίαν ib. 320. ἕα μ᾽ 

ἁμαρτεῖν 1b. 323. παισὶ---ἡμαρτηκόσι 

ib. 464. χρῆν 8 c' ἁμαρτάνειν 10. 

507. ἁμαρτεῖν εἰκὸς ἀνϑρώπες ib. 

615. πόλλ᾽ ἁμαρτάνοντες ib. 916. 

οἵας οἷος ὧν ἁμαρτάνεις Al. 142. 

ἥνπερ μὴ φρενῶν ἁμαρτάνῃ ib. 928. 

τοιᾶσδ᾽ ἁμαρτάνοντι συζύγϑ 10. 840. 

ἐσϑλῆς καὶ σώφρονος γυναικὸς ἡμάρ- 

τηκας ib. 019. ἣν ἁμάρτω τῆσδ᾽ ἄγρας 

ΑΜΕΓ 

1b. - 853. ἁμαρτεῖν sisijc ἀλόχβΒ ib. 

889. ἣν εἰς ἔμ᾽ ---ἁμαρτάνεις An. 318. 

ἀγδρὸς ἁμαρτάνεσ᾽ ἁμαρτάνει βίε ib. 

373. ἥμαρτεν Sup. 250. τῆς τύχης 

ἡμάρτανον τ. 639. ὠμὸς ὧν ἁμαρ- 

τάνεις lon. 1327. ἠνέσχοντο ἡμαρ- 

τηκύτες Her. F. 1319, ὅταν ἁμαρ- 

τάνῃ πόσις El. 1056. τέκνων ἁμαρ- 

τεῖν καὶ πάτρας k. τ. À. CE. fr. IX. 3. 

πλεῖσϑ᾽ ἁμαρτάνει CEno. fr. l. à» 

ἁμαρτάνεις Fr. inc. VI. 1. τοιαύτης 

ἁμαρτήσῃ γυναικὸς Or. 1207. ἁμαρ- 

τήσῃ γέ; μὴ δράσας τάδε Al. 1102. 

ἐπὶ τοῖς πρόσϑεν ἡμαρτημένοις Tro. 

1028. 
᾿Αμαρτία. εἰς Φοῖβον ἀναφέρασα τὴν 

ἁμαρτίαν Or. 76. cf. etiam Dac. 29. 

ἁμαρτίαν τῆς σῆς γυναικὸς ἰώμενος 

Or. 648. τιν ἡμάρτηκεν εἴς σ᾽ ἁμαρ- 

τίαν Hip. 320. τὴν σὴν ἁμαρτίαν 

ἐκλύει κάκης ib. 1334. τένω σέ---τῆς 

ἁμαρτίας ib. 1409. ἁμαρτίας ὕπερ 

An. 317. συγγνώσεταί σοι τήνδ᾽ 

ἁμαρτίαν ib. 841. τῆς πάροιϑ᾽ ἁμαρ- 

τίας δίκας παρασχεῖν ib. 1107. ἐρεῖ 

πατρὶ τὰς ἁμαρτίας" Hip. 690. ταῖς 

ἐμαῖς ἁμαρτίαισι Bac. 1119. τὰς 

πρὶν ἀναλαβεῖν ἁμαρτίας Ion. 426. 

τὰς βροτῶν ἁμαρτίας Melan. fr. III. 

5 
᾿Αμαρτύρητος Her. F. 290. 

᾿Αμάτωρ, dor. pro ἀμήτωρ. 

ἀμάτορος Ph. 670. 

'Agavpóc. avri τ᾽ ἀμαυρὰ An. 203. 

ποδὸς ἀμαυρὸν ἴχνος Her. F. 125. 

ἀμαυρὸν σϑένος ib. 231. 

'"Apgavp8r. τίς σὰν τάλαιναν ἀμαυροῖ 

ζωών; Hip. 816. τὰς συμφορὰς ἀμαυ- 

ρᾶν Inus fr. III. 2. 
" Apaxoc. φϑόνον ἄμαχον Rh. 456. ! 

" Auacic pro ἀνάβασις. δωμάτων πρὸς 

ἀμβάσεις Iph. T. 97. 

᾿Αμβάτης pro ἀναβάτης. τὸν ἀμβάτην 

ϑῆρ᾽ ὡς ἕλωμεν Bac. 1105. 

᾿Αμβήσῃ. vid. ἀναβαίνειν. 

᾿Αμβλύς. νῦν ἀμβλύς εἰμι Fr. inc. 

CLXVII. 5. 
᾿Αμβλώψ. ἀμβλῶπες αὐγαὶ Rh. 737. 

᾿Αμβολὴ pro ἀναβολή. ἐκ ἐς ἀμβολὰς 

Her. 271. et Hel. 1313. 

'Aupóctoc. ἀμβρόσιος αὐγὰ πέπλε 

Med. 983. κρῆναι ἀμβροσίαι Hip. 

748. κατ᾽ ἀμβροσίε πόματος ib. 136. 

" Apf)pora "Tro. 536. 

Δίας 

' 
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᾿Αμέγαρτος. ἀμέγαρτα κακῶν Hec. 193.| 
᾿Αμείβειν. διαδοχαῖς ἀμείβασαι χεροῖν 

' Hec. 1159. ἀμείβει SJavdrec ϑανάτων 

Or. 1006. ἀμείβομεν κέλευϑον ib. 
1294. ἀμείβει καινὸν ἐκ καινῶν 19. 
1503. δώ αἱμάτων ἀμείβει Ph. 1058. 
κλίμακος ἀμείβων ξές᾽ ἐνηλάτων βάϑρα 
ib. 1186. Od papr ἀμείψας Al. 47. 
τὸν cavrüc ἔτλας πόσιν ἀντὶ σᾶς 

. ἀμεῖψαι ψυχᾶς ἐξ dono ib. 463. πόρον 
σχιςτὸν ἀμείβων Iph. A. 144.  ríc 

ἀμείβει τὰν ἐμὰν, scil. φυλακὰν Rh. 
527. μορφὴν ἀμείψας ἐκ ϑεᾶ βροτη- 
σίαν Bac. 4. Τμῶλον ἀμείψισα ib. 
65. πέπλος μέλαναοε---λευκῶν ἀμεί- 

Vac Hel 1203. πέπλες ἀμείψας 
ἀντὶ ναυφϑόρα «oXijc ib. 1398. ἄμει- 
Vor δώματα El.750. 2) Med. λόγοις 
ἀμείψομαι Hec. 1196. cf. etiam Hip. 
85. et An. 154. ὅτω δ᾽ ἀμείβῃ μ᾽ Or. 
607. ἕτερα ἑτέροις ἀμείβεται πήματα 
ib. 977. σ᾽ ἀμείψασϑαι ϑέλω φιλότητι 
χειρῶν ib. 1047. ὅταν δὲ ἐχϑρᾶς πὲς 
ἀμείβηται χϑονὸς Ph. 278. δυσόρ- 
φναια---τείδε σκότι᾽ ἀμείβομαι ib. 330. 
ἐδ᾽ ἀμείβεται βροτῶν ἀσυνεσίας ib. 
1718. φόνος ἀμείβεται Med. 1267. 
ἄλλα ἄλλοτ᾽ ἀμείβεται Hip. 1108. 
ἀμείψασϑαι πύλας ΑἹ. 755. σφρι- 
γῶντ᾽ ἀμείψῃ μῦϑον Sup. 478, πρῶτα 
σὲ πρὸς τὰ πρῶτ᾽ ἀμείψομαι ib. 517. 
τότων ἄμειψαί ΤῊ Iph. A. 1906. ἕως 

ἂν νὺξ ἀμείψηται φάος Rh. 615. σα- 
ϑροῖς λόγοισιν ἐχϑρὸν ἄνδρ᾽ ἀμείψομαι 
ib. 639. πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείψασϑαι λόγῳ 

. Tro. 903. ἀντιϑεῖσ᾽ ἀμείψομαι τοῖς 
σοῖσι τἀμὰ κ. r. X. lb. 917. πολλοῖσι 
κέρδη πονηρὰ ζημίαν ἠμείψατο Cy. 
311, εἰ δ᾽ ἀμείψεται. φόνον δικάζων 
φόνος ἘΠ. 1093. 

᾿Αμείλικτος. ἀμείλικτον πατέρα Melan. 
fr. XIII. 1. 

᾿Αμείνων. vid. ἀγαϑός. 

᾿Αμέλγειν. μόσχες εἐμέλξας Cy. 388. 
᾿Αμέλει, adverb. Ion. 439. 
᾿Αμέλεια, τὰ κατ᾽ οἴκες ἀμελείᾳ παρεία- 
,ctv Antiop. fr. XXIX. 2. 
᾿Αμελεῖν. à γὰρ ἠμέλησέ μα Hel. 45. 
8 ποτ᾽ ἠμέλησε παιδὸς lon. 1610. à 
ἀρετὰ ἀμελεῖται Iph. A. 1094. 

᾿Αμελία, ἀμελία δὸς αὐτὰ Iph. A. 850. 
τὰ κατ᾽ Otkec ἀμελίᾳ παρεὶς Fr. inc. 
XXXV.2. 

"Apepmroc. ὡς ἄμεμπτος ὦ Cy, 341. 

"Auérepoc, dor. pro. jp. ἁμετέροισι 

᾿Αμηχανεῖν. ἀμηχανῶ Or. 634. 

᾿Αμηχανία. 
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ἄμεμπτος γυνὴ Iph. A. 1158. 
TTOC διαγωγὴ Epist. V. 

, , , H ^ Δμενηνός. νεκύων. ἀμενηνὸν ἄγαλμα 
T'ro. 198: 

᾿Αμενής. γραίας ἀμενᾶς Sup. 1116. 
'Auépa, dor. pro ἡμέρα. μέαν πονήσας 
ἁμέραν Or. 655. ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξα- 

νύσασα Med. 651. τριτάταν τάνδε 
ἁμέραν Hip. 137. ὥφελ᾽ ἁμέρᾳ κτίσαι 
Sup. 788. λαμπαδόχος ἁμέρα Iph. 
ΔΑ. 1505. λευκοπτέρε ἁμέρας "Troad. 

849. δόλειον ἁμέραν ib. 1331. μηνῶν 
ΓΝ ἁμέρα ker. 779. μέλεος ἁμέρα 
lel. 842. νέαν ἁμέραν ἀπολιπὼν 

lon. 720. ὦ χρόνιος ἁμέρα El. 585. 
σρέφεις ἄλλες ἄλλως εἰς ἁμέραν And. 

fr. VIII. 4. μυρίαις ἐν ἁμέραις Ph. 
312. 

᾿Αμέργειν. χερὶ καρπὸν ἀμέρξων Her. 
P397 

᾿Αμέρδειν. ἀμέρσας βίοτον Hec. 1028. 
᾿Αμέριος, dor. pro ἡμέριος. ἦ πολύ- 
μοχϑον ἁμερίων, scil. γένος Iph. A. 
1331. ἁμερίῳ γέννᾳ Ph. 132, δὲ 
αἵματος ἁμερίε ib. 1515. 

' , ς Li , Αμερόκοιτος, dor. pro jj. ἁμερόκοιτοι 

DXaxai Cy. 58. 
δό- 

μοισιν Ph. 1574. et ἀμ. δόμοις Tro. 
602. ἁμέτεροι πόσεις Iph. A. 176. 
ἁμετέρων ϑαλάμων ib. 552. ἁμέτεροι 
φίλοι βασιλήες El. 876. ἐς ὄψιν τὰν 
ἁμετέραν Med, 178. ἐν ἁμετέρᾳ γνώ- 
Hg ib. 424. ἁμετέραν μοῖραν ib. 430. 
πόλιν ἁμετέραν "Tr. 805. ἁμετέραν 
νίκαν El. 590. ἁμέτερον χόρευμα ib. 
874. δάκρυα ἁμέτερα Iph. A. 1489. 
ἁμέτερα λέχεα Ion. 1092. 

᾿Αμέτρητος. τῶν ἀμετρήτων πόνων Hec. 
789: τοῖς ἀμετρήτοις ἐρετμοῖς El. 
488. 

᾿Αμήτωρ. ὡς ἀμήτωρ γεγὼς Ion. 100, 
ἀμητορ᾽, ἀναρίϑμητον ib. 837. 

ξυμ- 
φορὰν τήνδ᾽ εἰσπεσδσ᾽ ἀμηχανεῖς An. 

984. τίνος ἀμηχανεῖς πέρι; Iph. MN. 

784. ταῦτ᾽ ὃν ἀμηχανδμεν Her. 493. 
ταῦτ᾽ ἀμηχανῶ lon. 548. «8-07 ὧν 
ἀμηχανῷ Her. F. 1100. ἀμηχανῶ, 
Tórtp ἔχω τάδ', ἢ μεϑῶ ib. 1378. 
ἀμηχανῶ ἔγωγε CEno. fr. IT. 1. 

ἀμηχανίας δυσπέρατον 
αἰῶνα Med. 647. δύτανος ἀμηχανία 

Hip. 163, 
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᾿Αμήχανος. ἀμήχανος χρησμῶν ἀκόσας 

εἰμὶ Her. 4/3. τῇ πόλει ἀμήχανον 

Fr. inc. B. 32. 3. τοῖς ἀμηχάνοις 

προσωφελεῖν Her. 330. τόλμαν ἔτλης 

ἀμήχανον Hec. 1123. ξυμφορὰ ἀμή- 

χανος Med. 392. ἀμήχανος γυνὴ 

Hip. 643. συμφορὰς ἀμηχάνες Med. 

552. ἀμήχανον κακὸν 10. 447. εἴ τι 

ἂν πάσχοι τις ἀμήχανον An. 771. 

ἀλλ᾽ ἀμήχανον Iph. A. 1397. et El. 

529. μεϑέτηκ᾽ εἰς ἀμήχανον Her. 

488. ὦ va38e ἀμήχανα Hip. 598. 

τἀμήχανὰα ζητῶν ΑΙ. 200. ἐξ ἀμη- 

χάνων Her. 149. et El. 624. ἀμή- 

xava εἶπας Her. 465. τὰ ἀμήχαν᾽ 

ἐᾷν ib. 707. εἰς τἀμήχανα Aut. fr. 

III. 9. ἐν τοῖς ἀμηχάνοισιν Hip. fr. 

VI.2. εἰς ἔσϑλ᾽ ἀμηχαγνώταται Med. 

408. 
᾿Αμηχάνως CEnom. fr. 1Π1,8. 

"Apuroc. φεύγειν ἄμικτον ἄνδρα ΟΥ. 

428. οἰκήτοῤ᾽ ἄμικτον Her. F. 393. 

φίλοις τ᾽ ἄμικτός és. καὶ πάσῃ πόλει 

ἴχ. fr. II. 3. ἄμικτον αἷαν Iph. T. 

402. 
“Αμιλλα. εἰς χερῶν ἅμιλλαν Hec. 226. 

δεινῆς ἁμίλλης Ph. 1267. ἅμιλλαν 

πρᾶϑηκας λόγων Med. 546. et Sup. 

428. εἰς ἅμιλλαν πολύτεκνον σπϑδὴν' 

ἔχων Med. 557. λέκτρων ἅμιλλα Hip. 

1141. ἅμιλλαν φρονήματος An. 213. 

ἅμιλλαν ἐπόνει ποδοῖν Iph. A. 213. 

φιλόπλοτον ἀμιλλαν Iph. T. 412. 

κακῶν tic ἅμιλλαν ἔρχεται Tro. 617. 

ἅμιλλα, ϑῦμα τριζύγοις ϑεαῖσι Hel. 

361. ἄμιλλα αἵματος ib. 1170. ξιφη- 

φόρων ἐς ἀγώνων ἅμιλλαν Her. F. 

813. λόγων ματαίων εἰς ἅμιλλαν Dic. 

fr. XIII. 8. δυεῖν ἁμίλλαιν ἕξυντιϑεὶς 

Ε]. 05. πρὸς ἁμίλλας ἦλϑον μείζες 

Med. 1082.  $ovísc ἀνδρῶν ἁμίλλας 

Απ. 1020. ἐς ἁμίλλας χαρίτων Iph. 

T.1147. κυλίκων ἁμίλλαις Rh. 364. 

ἐν ἁμίλλαισιν ἀνάγκας Bac. 552. 

ἁμίλλας ἐξαμιλληϑεὶς Hel. 394. 

᾿Αμιλλᾶσϑαι. τόνδ᾽ ἁμιλλῶμαι λόγον 

γέροντι δεῦρ᾽ ἁμιλλᾶται Hec. 27]. 

ποδὶ Or. 456. ἁμιλλᾶσϑαι βίῳ Hip. 

426. τί ravra σοῖς ἁμιλλῶμαι λόγοις ; 

ib. 971. δεσπόταις ἁμιλλᾷ An. 127. 

ἄλλως ἁμιλλῶ ταῦτ᾽ Iph. A. 309. 

πρὸς τὸς σϑένοντας Seàc ἁμιλλᾶσϑαι 

πρὸς ἐδέν᾽ ἡμιλλᾶτο 

Her. F. 960. ἁμιλληϑεὶς λόγῳ Sup. 
Iph. T. 1479. 

" Api St. 
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195. cf. etiam Her. F. 1255. ποῖον 

ἁμιλλαϑῶ γόον ; Hel. 164. τὴν Opv- 

γμα δεινὸν ἡμιλλημένην 1b. 553. πόλλ᾽ 

ἁμιλληϑέντα Phoen. fr. IX. 

ἀμισϑὶ Ξρατηλάτας ἐξέπεμπες 

ἂν χϑονὸς Ττο. 409. λαβεῖν ἀμισϑὶ 

Fr. inc. CXXXII. 4. 

"Appa. kaS ἅμμα λύσειν Xóys Hip. 

671. ἅμμα λύσομεν δέρης ib. 781. 

ἁμμάτων σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο Bac. 695. 

πολύβροχ᾽ ἁμμάτων ἐρείσματα Her. 

F. 1035. 

᾿Αμμωνιάδες ἕδραι Al. 114. et "Anja 

γίδες ἕδραι El. 734. 

᾿Αμνημονεῖν. ἀμνημονῶ Or. 216. κα- 

κῶν τῶν τότ᾽ ἐκ ἀμνημονῶ Iph. T3061. 

JP ἀμνημονῶ τιμῆς Rh. 647. πϑ σοι 

συντυχὼν ἀμνημονῶ Her. 638. 

᾿Αμνημόνευτος. φόνον ἀμνημόνευτον 

Iph. T. 1419. 
᾿Αμνημοσύνα, dor. pro ὕνη. δείκνυσι---- 

ἀμνημοσύναν Yon. 1100. 

᾿Αμνήμων. πέτρος ἀμνήμων κακῶν Her. 

EF. 1397. ἀμνήμων τύχη Ph. 64. 

᾿Αμγήςευτος γυνὴ Phoen. fr. XI. 

᾿Αμοιβή. οἵας ἀμοιβῆς κυρεῖ Med. 23. 

πατρῴων παϑέων ἀμοιβὰν Or. 841. 

ἀπέδωκ᾽ ἀμοιβὰς à καλὰς ib. 467. 

ἐσθλῶν ἀμοίβας Hel. 158. χέρσα 

ἀμοιβὰς Her. F. 226. 78 κάτω σκό- 

rec φίλας ἀμοιβὰς ib. 564. τίνων 

ἀμοιβὰς ib. 1169. ἀμοιβαὶ κακῶν 

El. 1147. κακὰς ἀμοιβὰς καρπᾶσϑαι 

CEd. fr. IV. 2. 
Αμοιρος. ὅς μ᾽ ἄμοιρον ἐξελαύνεις Ph. 

613. πεντήκοντ᾽ ἄμοιροι τέκνων Hec. 

42]. 

"Apopoe. δισσῶν üpopoc τέκνων Med. 

1395. 
᾿Αμορφία Or. 391. 
" Apopooc. δυσχλαινίᾳ ἄμορφος Hec. 

240. τὸ σῶμ᾽ ἐκ ἄμορφος εἶ Bac. 453. 

ἄμορφος γάμος lnus fr. XIII. 1. 

ἄμορφος πόσις Fr. inc. CLI. 4. ςολὴν 

ἄμορφον ἔχεις Hel. 561. τὴν ἄμορφον ' 

Λύγγα Fr. inc. CLXXII. 2. 

" Auóc. προλιπϑσα ἀμὸν βίον Al. 397. 

τὸν ἀμὸν πατέρ᾽ ἔϑρεψεν El 555. 

πόλιν ἀμὰν ὥλεσας An. 1188. 2) 

eum spir. asp. ἁμός. ἁμὸν οἶκον οἰκή- 

σεις Δι. 882. σύγγονον ἁμὸν Iph. 

T. 149. πόσιν τὸν ἁμὸν Hel. 538. 

&p& πατέρος μέμναται ἘΠ. 188. λά- 

τρις πενέξης ἁμὸς Phryx. fr. VII. ἐν 
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νώτοις ἁμοῖς Iph. T. 1141. τέκνων 
ἁμῶν Tr. 588. 

"Apeaía Antiop. fr. XL. l, πρῶτ᾽ 

ἀμοσίας ἔχει Fr. inc. AI. 2. 
ἔΑμεσος. κἀν ἄμεσος ἤ Sthe. fr. VIII. 

2. φρενᾶν ἀμέσες ξένας Ion. 526. 
ἄμεσ᾽ ὑλακτῶν Al. 763. et Fr. inc. 
CXLVII. 2. ἄδει üuec Cy. 425. 
ἀμαεσοτάταισι σὺν 90a:c Ph. 814. 

᾿Αμοχϑεὶ, adverb. Bac. 194. 
᾿Αμόχϑητος. τίς ἀμόχϑητος εὐκλεής ; 
Ar. fr. XII. 2. 

᾿Αμπάλλεσϑαι, pro ἀναπ. τὸν ravaóv 
αἰϑέρ᾽ ἀμπάλλεσϑ᾽ Or. 322. 

᾿Αμπαύειν, pro ἀναπ. πηγὰς ἀμπαΐύει 
Hel. 1351. 

Αμπελος. ἀμπέλου βοτρυώδει χλόῃ 
Bac. 11, ἀμπέλε ῥοῆς ib. 281. τὴν 

πολύβοτρυν ἄμπελον ib. 650. τὴν 
παυσίλυπον ἄμπελον ib. 771. ἀμπέλε 
ῥοαῖς Cy. 123. γινώσκεται ἡ ἔμπελος 
τῇ ᾿μῇ χερὶ lb. 564. σοφὸν τὸ ξύλον 
τῆς ἀμπέλε ib. 569. “ἀμπέλων ἄπο 

ib. 413. ἀμπέλων γάνος And. fr. 
XXVII. 3. 

"Aumerácac. vid. ἀναπεταννύναι, 
᾿Αμπέφυγες. — vid. ἀναφεύγειν. 
᾿Αμπίσχειν. σκότος ἀμπίσχον κρύπτει 
γεφέλαις Hip. 192. γόνυ ἀμπίσχειν 
χερὶ Sup. 165. κρυπτὸν ἀμπίσχων 
δόρυ Tro. 14. σὴν σάρκα ἀμφέξει Cy. 

343. τοίχοισιν ἔπι ἤμπισχεν---ὑφάσ- 

ματα Ion. 1159. πέπλϑος ποικίλος 
ἠμπέσχετο Med. 1159. μέλανας ἀμ- 
πίσχη πέπλος Iph. A. 1439. ναὸς 

, ἐκβόλοις ἀμπίσχομαι Eton 429. 
᾿Αμπλακεῖν. γνώσῃ αὖϑδις ἀμπλακὼν 
Hip. 892. ἀρίτης ἀμπλακὼν ἀλόχϑ 
ΑἹ]. 241]. γυναικὸς ἐσθλῆς ἤμπλακες 
ib. 420. et. 1086. cf. etiam v. 827. 
jj δ᾽ ἀμπλακῦσα An. 949. λέκτρ᾽ ἀμ- 
πλακὼν Iph. A. 124. αὐτὸς ἀμ- 
πλακὼν Fr. inc. XL. 1. et fr. inc. B. 
48. 1. 

᾿Αμπλάκημα. γνᾶς τἀμπλάκημα Ph. 
28. 

᾿Αμπλακία. πατρὸς ἀμπλακίας μετέ- 
χϑσι Med. 110. κατάρατον πατρὸς 
ἀμπλακίᾳ Hip. 1363. ἀμπλακίαις 
τρύχῃ Hip. 146. δαιμόνων ἀμπλα- 
κίαισι ib. 832. 

᾿Αμπνεῖν, pro ἀναπνεῖν. 

ποτ᾽ ἀμπνέεσα Tr. 1277. 
᾿Αμπνοὴ, pro ἀναπνοή. ἐ διδόντες ἀμ- 

ὦ μεγάλα δή 

᾿Αμύνειν. 

ΑΜΥΣ 

πνοὰς Αη. 1138. 
νων Iph. T. 92. 
νίζει Her. F. 869. 

᾿Αμπτυχὴ, pro ἀναπτυχή. 
ἐλεύϑεροι El. 868. 

"᾿Αμπυξ. χρυσέαν ἄμπυκα Hec. 464. 

εἰμπνοὰς ἕξειν πό- 
εἰμπνοὰς ὁ σωφρο- 

ἀμπτυχαὶ 

ΓΑμυγμα. ὀνύχων δάϊ ἀμύγματα An. 
828. 

᾿Αμυμώνειος. ᾿Αμυμωνείοις ὕδασι Ph. 

196. 
᾿Αμυνάϑειν, verb. poét. φίλοις ἀμυνά- 
Sev τὸ πραχϑὲν An. 1080. 9 σ᾽’ 
εμυνάϑειν χρεὼν Iph. A. 910. μὴ 
ἀμυνάϑοιτό σε An. 722. 

τίς ἀμύνει μοι; Hec. 160. 
&x εἰμύνει τοῖς σοῖς κακοῖς ; Or. 419. 

ἀμυνῶ τῷ νόμῳ ib. 522. τῷ γένες 
αρχηγέτῃ εἰμῦναι lb. 555. μὴ τῷδ᾽ 
ἀμύνειν φόνον ib. 623. ὑμῖν αἰμύνων 
ib. 932. π δῆτ᾽ ἀμύνειν οἱ---Φρύγες; 
10. 1473. σοὶ μὲν ay ἔγωγ᾽ εἰμύνειν 
ib. 1511. ἀμῦναι τᾷδε γᾷ Ph. 695. 
ἀμύνειν τειχέων προσαμβάσεις lb. 751. 
ἄμυνε ματρὶ, ἄμυνε βαρ. 577. ἤμυνε 
Xópg ib. 897. ἄμυνον τῇ 7 ἐμῇ δυσ- 
πραξίᾳ K. T. Δ. Iph. A. 908. ὅστις 
ex ἤμυνας ib. 907. ἐκ ἤλϑες, 80 
ἤμυνας Rh. 400. ἀμύνειν ἐκ ἐπέ- 
σκηψεν πόλει ib. 402. ἀμύνεις τοῖς 
ἐμοῖς lb. 610. ἀμύνων ϑῆρας ib. 787. 
ἄμυνον σοῖς τέκνοισι καὶ πάτρᾳ Το. 
966. ἐκ ἤμυνε συγγενὴς γεγὼς Her. 
30. ἀμύνεϑ᾽ (pro ἀμύνετε, juvate) 
ib. Χ0. ποίοις ἀμύνων συμμάχοις, ib. 
165. τῷ r8 Διὸς ἀμυνέτω μέρει Her. 
ἘΝ 170. τῷ σώματι ϑάνατον ἀμῦναι 
ib. 194. τοιαῦτ᾽ ἀμύνεϑ᾽ Ἡρακλεῖ ib. 
219. αὐδῶ---ἀμύνειν ib. 500. τῷ 
γάρ μ᾽’ ἀμύνειν μᾶλλον, ἢ δάμαρτι, 
χρὴ κ' τ. X. ib. δ74. δεῖ μ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽ 
--ϑνήσκειν ἀμύνοντ᾽ ib. 578. τύμβῳ 
καλῶς παρὼν ἀμύνει El. 331. ἄμυν᾽, 
ἄμυνε τέκνοις qb. 679. ἀμύνων πατρὶ 
ib. 976. 2) Med. xáz ἔγωγ᾽ ἠμυνάμην 
An. 911. ἠμύνασϑε πολεμίας καλῶς 

Sup. 529. cf. etiam Her. F. 198. 
Ἐριννῦς ϑεὰς ἀμύνεσϑαι Iph. T. 299. 
τὸ δυστυχὲς ἡ vyévet ἀμύνεται Her. 
303. τὸν χρόνον ἀμύνεσϑαι ϑέλων 
Ion. 828. ἀλλ᾽ ἀμύνεται CEd. fr. VI. 
3. 

'Aubvrep. ὁ πατρὸς ἀμύντωρ Or. 
1588. 

᾿Αμυτίζειν, ἡδέως ἠμύςτισα Cy. 562. 
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"Apusie. πυκνὴν ἄμυτιν Rh. 410." 
ἔσπασεν ἄμυςιν ἑλκύσας Cy. 410. 

τὰς ἐμὰς ἀμύςιδας Rh. 438. 
᾿Αμφαίνειν, pro ἀναφαίνειν. ἄταν πα- 

τέρος ἀμφαίνεις Her. F. 918. 
'Auóavaía, nom. regionis Mer. F. 
392. 

᾿Αμφελικτὸς Her. Εἰ, 399. 
᾿Αμφελίσσειν, vel ττειν. 
λίξαντες χέρας An. 420. 

᾿Αμφέπειν. ὄχλος νιν ἀμφέπει Ph. 151. 

ξένον κῆδος ἀμφέπειν ib. 342. πάγ- 
χρυσον ἀμφέπων δέρας Med. 480. 
ἀμφέπει μαντεῖον χϑόνιον Iph. T. 

1248. 
᾿Αμφέρειν, pro ἀναφέρειν. εἰς τἔπισϑεν 
ἀμφέρει πόδα Ph. 1419. 

᾿Αμφήκης. ἀμφήκει ξίφει ΕἸ. 688. 
᾿Αμφήρης. ἀμφήρεις σκηνὰς Ion. 1128. 
ἀμφῆρες δόρυ Cy. 15. ἀμφήρη ξύλα 
Her. F. 243. 

"Aui, 1) cum genit. ἀμφὶ Πολυξένης 

Hec. 75. ἀμφὶ σῆς παιδὸς ϑανέσης 
ib. 580. cf. etiam Iph. A. 1347. 
ἀμφ᾽ ἡμῶν Or. 754. τά T ἀμφὶ ca, 
τά τ᾽ ἀμφ᾽ "Opése ib. 865. 866. ἀμφὶ 
πορφυρέων πέπλων ib. 1457. τὸν 

- ἀμφὶ σᾶ λόγον Hip. 492. ἀμφὶ Πη- 
λέως Àn. 79. ἀμφὶ λέκτρων διδύμων 

ib. 123. v. etiam Ion. 1098. τἀμφὶ 
ca An. 43l. et τὰ ἀμφὶ παιδὸς ν. 

432. ἀμφὶ τέκνων Sup. 280. ἀμφὶ 
Θησέως ib. 642. ἀμφ᾽ ἐμῶν γάμων 
Hel. 799. ἀμφὶ Θεσσαλῶν El. 818. 

et sic porro. 2) cum dat. Saváre 
ἀμφὶ φόβῳ Or. 823. ἀμφὶ τοῖς τα- 

λαιπώροις ib. 1051. ἀμφὶ βραχίονι 
Ph. 122. ἀκροκόμοις ἀμφὶ κλάδοις 10. 

1517. ἀμφὶ τέκνοισι ib. 1572. ἀμφὶ 
τῷδ᾽ ib. 1658. ξανϑᾷ ἀμφὶ κόμᾳ Med. 
980. ἀμφὶ βοςρύχοις ib. 1160. ἀμφὶ 
κρατὶ ib. 1186. et An. 147. ἀμφὶ 
γένασι Al.950. pasoic ματέρος ἀμφὶ 
σᾶς Àn. 812. ἀμφὶ βλεφάροις Sup. 
49. ἀμφὶ βεσὶ Iph. A. 1291. ἀμφὶ 
κείναις ib. 1449. ἀμφὶ δίναις Iph. 
T.6. ἐμφ᾽ ἐμῷ κάρᾳ Rh. 209. ἀμφὶ 
σοῖς λόγοισιν ib. 457. ἀμφὶ βεπόροισι 
ὀβελοῖσι Cy.301. ἀμφὶ τοῖσδε καλχαί- 
vo τέκνοις Her. 40. ἀμφὶ τύμβῳ Hel 
1015. ὠμφὶ βάκτροις Her. F. 108. 
3) cum accusat. ἀμφὶ τὸν εὔῤῥεην 
Εὐρώταν Hec. 649. ἀμφί σ᾽ éxér ὄντα 

τῆσδ᾽ ἀμφε- 

ib. 706. ἀμφὶ σὸν γόνυ ib. 787. Ph. 

ΑΜΦΙ 

1616. et Hel. 900, 
ταιμγήτρας τάφον Or. 114. 

μέλαϑρον ib. 1269. ἀμφὶ τὰς Σκα- 

μάνδρα δίνας ib. 1310. ἀμφὶ δώματα 
1b. 1312. ἀμφὶ τὸς ᾿Ατρείδας Ib. 1538. 

ἀμφὶ μνῆμα Ph. 147. ἀμφὶ πόλιν ib. 

257. ἀμφὶ τείχη 10. 451. ἀμφὶ δεῖπ- 

νον ὦσι ib. 735. πόρον ἀμφὶ μέσον 

ib. 832. ἄλυρον ἀμφὶ μᾶσαν 1b. 1035. 

ἀμφὶ δεσπότην ib. 1601. ἀμφὶ τραύ- 

par ἄγρια dób. 1068. ἀμφὶ βωμίες 

λιτὰς ib. 1738. ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ 

Med. 69. ἀμφὶ τὰν πολύϑηρον Δέίκ- 

τυνναν Hip. 145. cf. etiam v. 1130. 
ἀμφὶ πύλας Alc. 90. et Sup. 11. et 

duót Καδμείας πύλας Sup. 101. ἀμφὲ 

σὰν κιϑάραν Al. 586. ἀμφὶ deMs 

κνεφαίαν ἱππότασιν ib. 595. Καλλί- 

xopov ἀμφὶ σεμνὸν Sup. 392. εἰμφὶ 
ματὸν ib. 1159, ἀμφὶ τὸ λευκὸν ὕδωρ 
Iph. A. 1294. ἀμφὶ σῶμα ib. 1439. 
et Hel. 561. ἀμφὶ ναὸν Iph. A. 
1480. et ἀμφὶ βωμὸν v. 1481]. ἀμφὶ 

κάρα ib. 1530. ἀμφὶ χαίταν Iph. T. 

443. cf. etiam v. 622. ἀμφὶ νῶτα Rh. 

208. ἀμφὶ "Apyoc ib. 477. ἀμφὶ 
γηγενῆ μάχην Cy. 5. ἀμφὶ κῶμον 

ς«άντες ib. 845. ἀμφὶ δέρην lon. 1065. 

τὸν ἀμφὶ βᾶν ῥιφέντα Melan. fr. 

XXVIII. et sic porro. 4) adverbia- 

liter positum: Hel. 183. et lon. 

2257 
᾿Αμφιάπτεσϑαι. κρεματὸν ἅψεται ἀμφὶ 

(pro ἀμφιάψεται) βρόχον Hip. 770. 

᾿Αμφίας, nom. propr. viri Epist. I. 

᾿Αμφιβαίνειν. πολὺν ταραγμὸν ἀμφι- 
βάντ' εἶχον μάχης Ph. 1415. ἀμφι- 

βᾶσα φλὸξ οἴνα Ale. 761. οἵα μέ 

-ἀμφιβᾶσ' ἔχεις : An. 1083. τόδε 

μοι $pácoc ἀμφιβαίνει Sup. 609. 
᾿Αμφιβάλλειν. ἀμφίβαλλε μαςὸν ὠλέ- 

γαισι ματρὸς Ph. 313. ἀμφιβαλὼν 

ὠκυτάτῳ πτερῷ Hip. 1270. δελοσύναν 
ἀμφιβαλθσα κάρα An. 110. ἀμφέ- 
βαλεν φόνῳ ib. 800. νέκυ᾽ ἀμφιβαλεῖν 

λυγρὰ μέλη Sup. 70. ἀνδράσι κρατὴρ 
ὕπνον ἀμφιβάλλῃ Bac. 384. τέ jw 
ἀμφιβάλλεις χερσὶν ib. 1361. εἰς 

αὐλάν vor ἀμφιβαλεῖς Cy. 60. βέλεσί 
τ᾽ ἀμφιβαλε Her. F. 422. ςολὴν ϑῆ- 

ρὸς ἀμφέβαλλε σῷ κάρᾳ ib. 465. φά- 

ρεά γ᾽ ἀμφιβάλλομεν ΕἸ. 1251. μέ- 

Aava soNuóv πέπλων ἀμφιβαλώμεϑ᾽ 

ἤδη Al. 216. εἰς rékva καὶ δόμον 

ἀμφὶ τὸν Κλυ- 
ἀμφὶ 

- 
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ἀμφιβαλέσϑαι An. 1192. ἄγραν ἀμ- 
φιβάλλονται πλοκάμοις Dac. 103. 

᾿Αμφίβλημα, 
Ph. 786. βασίλεια ἀμφιβλ. Hel. 70. 
λαμπρὰ ἀμφιβλ. ib. 430. 

᾿Αμφίβλησρον. ἀμφίβλητρα τοίχων 
ὑψηλὰ Iph. T. 96. ἀμφίβλητρα σώ- 
ματος Hel. 1085. 

᾿Αμφίβολον.  kNes8 ἀμφιβόλοισι λι- 
γνέοισι "Tro. ὅ37. σπάργαν᾽ ἀμφίβολα 
Ion. 1490. 

᾿Αμφιδάκρυτος. πόϑον ἀμφιδάκρυτον Ph. 
332. 

᾿Αμφιδέξιος. 

780 
ἀμφιδέξιον σίδηρον Hip. 

᾿Αμφίδοξος Dan. 52. 
᾿Αμφικαλύπτειν. νέφος ἀμφί σε καλύπ- 
τει (pro ἀμφικαλύπτει σε) Hec. 908. 
πυρσῷ ἀμφεκαλύφϑη Her. F. 361. 

᾿Αμφίκρανος. τὴν αμφίκρανον κύνα 
Her. F. 1274. 

᾿Αμφίκρημνον ἄγκος Bac. 1049. 

᾿Αμφίλεκτος ἔρις Ph. 503. 
᾿Αμφίλογος. αἀμφιλόγος ὀργὰς Med. 
638. ἔτι γὰρ ἀμφίλογα Iph. 'T. 655. 

᾿Αμφιμάτωρ, dor. pro $rep. εἰμφιμά- 
ropac κόρας Andr. 467. 

᾿Αμφιόνιος. τᾶς ᾿Αμφιονίας λύρας ὕπο 
Ph. 831. 

᾿Αμφιπιτνεῖν. ἀμφιπιτνᾶσα τὸ σὸν γόνυ 
Sup. 278. 

᾿Αμφιπλέκειν Er. fr. VI. 1. 
᾿Αμφίπολος. ϑεᾶς ἀμφίπολον κέραν 
Iph. T. 1114, ἀμφίπολος ἤΑρεος Fr. 
inc. CXII. ἀμφίπολοι Φρύγες Or. 

1417. ἐδέ τις εἰμφιπόλων Alc. 89. 
λάβετ᾽, αμφίπολοι, γραίας Sup. 1115. 

᾿Αμφίπυλος. ἐπ’ αἀμφιπύλα μελάϑρε 
Med. 134. 

᾿Αμφίπυρος. ἀμφιπύρῳ $Xoyuo Hec. 
473. κεραυνὸν dydímvpov Ion. 212. 
βροντᾷ ἀμφιπύρῳ Hip. 559. ἀμφιπύ- 
pac ἀνέχων πεύκας Ion. 716. 

"AujiséAAenSat — ςεῖλαι ἀμφὶ χρωτὶ 
(pro ἀμφίξειλαι xp.) mézAec Bac. 
819. 

᾿Αμφιτείνειν. 
Or. 1042. 

᾿Αμφιτιϑέναι. ἀμφιϑεὶς πέπλοις κάρα 

Hec. 432. κόσμον ἀμφιϑῇ χροὶ Med. 
787. sé$avov δὸς ἀμφὲ κάρα τεὸν---- 
ἀμφιϑεῖναι Iph. A. 1531. séQuvov 
ἐλαίας ἀμφέϑηκά σοι Ion. 1433. τύμ- 
Bo ἀμφέϑηκα μυρσίνας El. 512. 

ἀμφιτεῖναι δέρῃ χέρας 

πάνοπλα ἀμφιβλήματα, 

ANA 

᾿Αμφίτομος, ἀμφιτόμα λόγχας ip. 
1375. ξίφεσι ἀμφιτόμοις El. 104. 

᾿Αμφίτορνος. ἀμφίτορνον ἀσπίδ᾽ “το, 
1156. 

᾿Αμφιτρής. 

708. 
᾿Αμφιτρίτα, dor. pro ἔτη. ἐπ᾽ ᾿Αμφιτρί- 
τας ῥοϑίῳ Iph. T. 426. 

᾿Αμφιτρύχης. ἀμφιτρύχη τάδε σκότι 
ἀμείβομαι Ph. 329. 

᾿Αμφιφανής. δῆλα kai ἀμφιφανῆ Andr. 
835. 

᾿Αμφιχορείειν. 
ΒΟΉ a: 

᾿Αμφίχρυσον φάσγανον Hec. 543. 
᾿Αμφορεύς. γάλακτος ἀμφορέα ΟΥ. 
326. 

δ ἀμφιτρῆτος τῆσδε Cy. 

ἐνδελεχῶς ἀμφιχορεύει 

᾿Αμφώβολος. 
1134. 

"Av bis in uno eodemque commate in- 
terdum ponitur; ἴσως ἂν--- τύχοιμ᾽ 
àv Hec. 359. 360. v. etiam v. 1199. 
1200. it. An. 77. 307. et 936. Sup. 
417. 418. 447. et 855. sq. Iph. T. 98. 
245. et 627. Tro. 961. et 985. Hel. 
1017. sq. Ion. 222. El. 534. et 7Eol. 
fr. XXI. 2. 

'Avá, ἀν᾽ Ἑλλάνων erparóv αἰχμητὴν 
Hec. 119. cf. etiam v. 1110. et Ph. 
1281. Iph. A. 538. et Rh. 587. 
ἀνὰ séyac Hec. 1171. à» Ἑλλάδα 

Or. 250. et 806. An. 450. Her, 325. 
Ion. 1575. et Ar. fr. II. 8. àvà 
δάπεδον Or. 330. ἀνὰ Θηβαίαν πόλιν 
Ph. 361. ἀνὰ μέρος ib. 481. et 489. 
ἀνὰ πτόλιν ib. 1045. Sup. 721. Tro. 
555. et Bac. 216. χλωρὰν ἀν᾽ ὕλην 
Hip. 17. ἀν᾽ aiSépa ib. 447. πα- 
τρῷον ἀνὰ δόμον ib. 1136. βαϑεῖαν 
ἀνὰ χλόαν ib. 1188. ἀνὰ ςόμα ἔχειν 
An. 95. cf. etiam El. 80. ἀνὰ μέ- 
AaSpa An. 484. et Bac. 588. Πυ- 
Suv ἀνὰ χϑόνα Andr. 1001. ἀνὰ 
Πήλιον Iph. A. 1040. v. etiam ΕἸ. 
445. ἀνὰ κρότον ποδῶν "Tro. 546. 
τὰς ἐμὰς ἀν᾽ ἁρπαγὰς Hel. δ0. ἀν᾽ 
ὑλάεντα νάπη ib. 1319. ἀν᾽ ὑγρὸν 
αἰϑέρα Ion. 790. ἀνὰ χρόνον ib. 830. 
τίν᾽ ἀνὰ χεῖρα ib. 1455. ανὰ ἄντρον 
ἔρημον ib. 1404. ἀνὰ τὸ δωδεκαμή- 
xavov ἄντρων Hyp. fr. IX. εν Ἴδαν 
Pal. fr. V. 2. dvà Διὸς aiSépa Fr. 
inc. CXXXVIII. 2) dvà reperitur 
etiam cum dativo; dvà ναυσὶν Iph. 

ἔκλυτοι ἀμφώβολοι An. 
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A. 754. ἀνὰ δ᾽ ἐλάταισι τεφανώδει; 

τε χλόᾳ ib. 1058. 
᾿Αναβαίνειν. μηδ᾽ ἀναβῆῇς τὸν δίφρον 

Pha&th. fr. VI. 1. πρὸς ἱτὸν ναὸς 

ἀμβήσῃ (pro ἀναβήσῃ, adscendes) 
Hec. 1263. 

᾿Αναβακχεύειν. ὅ σ᾽ ἀναβακχεύει Or. 

338. ἀναβακχεύεσα Bac. 862. àva- 

βακχεύσει Καδμείων πόλιν Her. F. 

1086. 
᾿Αναβάλλεσϑαι. εἰς τόδ᾽ ἀναβαλβ AI. 

529. 
᾿Αγναβλέπειν. τοῖς κερτομϑσι---ἀναβλέ- 

πει Sup. 322. à δῶμ᾽ ἀνέβλεπεν Dac. 

1307. ἀναβλέποντα φοινίαν φλόγα 

Ion. 1263. ἁλία ἀναβλέπει λαμπάσι 

ib. 1467. φῶς ἀναβλέψεσϑε Her. F. 

563. 
᾿Αναβοᾷν. ἵν᾽ ἐν ϑρῆνοισιν ἀναβοάσω 

Or. 984. ἀνὰ δ᾽ ἐβόασεν λεὼς το 

522. τάδ᾽ ἀναβοήσας Bac. 525. ἡ δ᾽ 

ἀνεβόησεν ib. 730. v. etiam. v. 1077. 

ἀναβοάσωμεν ξυμφορὰν ib. 1152. v. 

etiam Hel. 1114. οἰκτρὸν ἀνεβόασεν 

Hel. 184. ἀναβοᾷ yápec ib. 191. 

kpóraAa βρόμια ἀνεβόα ib. 1325. ἀνε- 

βόησε cvppixec 1b. 1608. ἀναβοήσε- 

ται ἃ συνετὰ συνετῶς Iph. A. 465. 

δεινὸν ἀναβοᾷ (2 sing. pr. pass.) διὰ 

sópa. Or, 103. 
᾿Αναβολή. ἐν ταῖς ἀναβολαῖς τῶν κακῶν 

ἔνες᾽ ἄκη Her. F. 93. 

᾿Αναγγέλλειν. πάντ᾽ ἀναγγεῖλαι φίλοις 

Iph. T. 761. 
᾿Ανάγειν. ἀνάγετ᾽, àváyere κωκυτὸν 

Ph. 1359. ἐκ ἀνάξεις ἔνερϑεν κλαίων 

τς φϑιμένες ἄνω Al. 989. ἄναγε 

χορὸν Tro. 326. ἄναγε πόδα σὸν ib. 

332. ἱερὸν ἀνάγετε ξόανον ib. 525. 

εἰς ὄλυμπον βρέφος ἀνήγαγεν Bac. 289. 

πάλιν p ἀνάξαεσ᾽ εἰς τὸ σῶφρον Hel. 

938. κύνα tic φῶς ἀνάξων Her. F. 

95. ϑυσίαισι-τ--τίμιον àvá£evib. 1333. 

ἄναγε πολύδακρυν ἁδονὰν El. 126. 

πικρὸς προχύτας χέρνιβάς τ᾽ ἀνάξεται 

Iph. A. 955. αὐτὸς ἀνῆκται Νεοπτ. 

Tro. 1126. ἡμῖν κῆδος εἰς Κρέοντ᾽ 

ἀνηγμένον Her. F. 35. 

᾿Αγναγιγνώσκειν. ἀνεγνώσϑημεν à» Hel. 

297. 
'"Aváyka. — vid. ἀνάγκη. 

᾿Αναγκάζειν. λυπρὰν üyscav ἡμέραν 

p! ἀναγκάσει Hec. 364. ἔρως σ᾽ ἠνάγ- 

κασε Med. 530. εὖ φρονεῖν τὸς μὴ 
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φρονῶντας ἀναγκάσαι Hip. 922. pé 

ϑητεύειν ἠνάγκασεν Al. 7. τὸ συνδρῶν 

σ᾽ ἀναγκάσει χρέος An. 337. ὥστ᾽ 
ἀναγκάσαι δρᾷν ταῦτ᾽ Sup. 519. μήτ᾽ 
ἀναγκάσῃς ἐμὲ κακὴν γενέσϑαι Iph. Α. 

1183, τὰ ὑπὸ γῆς μή μ᾽ ἰδεῖν ἀναγκά- 

σῃς ib. 1219. πόλις ἀναγκάζει τάδε 

Iph. T. 595. τρισσαί μ’ ἀναγκάζεσι 

συμφορᾶς ὁδοὶ Her. 237. φυλάσσειν 

τἄμ᾽ ἀναγκάσας λέχη Hel. 434. 

φροντίζειν ἀεί τι καὶ ποιεῖν τῶν εἰω-: 

ϑότων ἀναγκάζοντες Epist. V. ἠναγ- 

κασμένος Or. 902. ἀναγκασϑεῖσα 

Her. 552. κατεῖπ᾽ ἀναγκασϑεὶς μόγις 

Ion. 1215. ἀναγκασθῇ λαβεῖν El. 

922. 
'Ayaykaioc. τῷ ἀνα καίῳ τρόπῳ Her 

Y ^* D 24 D p D E 

F. 282. τὲς àvaykaíec φίλβς An. 672. 

λόγες ἀναγκαίες κλύειν El. 295. Xv- 

πρὰν χάριν, ἀναγκαίαν δ᾽ Ph. 434. 

ἦν ἀναγκαία δόμοις Al. 536. εἰς 

ἀναγκαίας τύχας Iph. A. 51l. ὅτ 

ἀναγκαία χάριν Hec. 3406. Sev 

ἀναγκαῖον τόδε lb. 584. ἀναγκαῖον 

κτῆμα Or. 280. σ᾽ ἀναγκαῖον ϑανεῖν 

ib. 753. τίνος ἀναγκαία πέρι; 1}0. 

779. τὰ δεινὰ κἀναγκαῖα κακὰ Med. 

1243. αὐτὰ τἀναγκαῦ ὁρᾷν Sup. 855. 

τὰ ἀναγκαῖά γε Iph. A. 1410. τἀ- 

γαγκαῖα τᾶ βίο Hel. 261. ἐδὲν τῶν 

ἀναγκαίων An.fr. X. 1. et Hypsip. 

fr. IV. 9. τῶν ἀναγκαίων πλέον 

Hip. fr. IL. 2. 
᾿Αναγκαίως. ἀναγκαίως ἔχει Or. 714. 

Ph. 361. Cy. 32. Hel. 519. et 1415. 

Her. F. 502. et 859. et Hyp. fr. IV. 

b. καλῶς τ᾽, ἀναγκαίως re Iph. A. 

724. 
, , S M CA αἱ 

Ανάγκη. προϑεὶς ἀνάγκην σιτοποιὸν 

Hec. 362. πολλή γ᾽ ἀνάγκη ib. 396. 

et Ph. 1668. cf. etiam Med. 1013. 

τολμᾷν ἀνάγκη Hec. 751. σήν y 

ἀνάγκη παῖδα Saveiv ib. 1275. «epà 

ἀνάγκη ib. 1295. πᾶν τὰξ ἀνάγκης 

Or. 488. ἀνάγκης εἰς ζυγὸν καϑέτα- 

pevib. 1380. ταῦτα κανάγκη σε δρᾷν 

Ph. 923. εἰς ἀνάγκην δαιμόνων ἀφιγ- 

ένοι ib. 1007. ϑανεῖν σφ᾽ ἀνάγκη 

Med. 806. μοχϑεῖν βροτοῖσιν ἀνάγκη 

Hip. 407. conf. etiam ZEol. fr. XVII. 

l. et Tel. fr. XVIII. ἐκ ἀνάγκην 

προσφέρεις Hip. 282. ἀνάγκης ζεύ- 

γματα Iph. A. 443. εἰς ἀνάγκην 

κείμεϑ᾽ Iph. T. 620. τὸ τῆς ἀνάγκης 
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δεινὸν Tro. 612. cf. etiam Did. fr. 
ἀνάγκη φύσεως Tr. 886. ἡ γῆ ἀνάγκῃ 
-πιαίνει βοτὰ Cy. 331. δεινῆς ἀνάγ- 
κῆς 80£v ἰσχύειν πλέον Hel. 521. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκην προστιϑεῖς ἡμῖν ϑα- 
νεῖν, sépyaw | ἀνάγκη Her. F. 710. 
711. ἀνάγκη δυστυχεῖν ib. 1262. 
ἥκω δ᾽ ἀνάγκης εἰς τόδ᾽ ib. 1281. μοί- 
pac ἀνάγκης χρεὼν El. 1301. τὰ 
πόλλ᾽ ἀνάγκη διαφέρει τολμήματα 
JEol. fr. VIIL ἀνάγκη πείϑεσϑαι 
Ar. fr. XVII. τὸ φῶς ἀνάγκην προσ- 
τίϑησι σωφρονεῖν Meleag. fr. XXII. 
2. σὺ δ᾽ εἶκ᾽ ἀνάγκῃ Fr. inc. XXX. 
l. ὅστις ἀνάγκῃ συγκεχώρηκεν Fr. 
inc. CXX. 1. 2) dor. ἀνάγκα. σπασ- 
ϑεῖσαν ἀνάγκᾳ Hec. 92. μέλαινα 
νύκτερός 7' ἀνάγκα Hip. 1388. κρεῖσ- 
cov &ó£v ἀνάγκας εὗρον Al. 968. ὑπ’ 
ἀνάγκας προπίπτοσα Sup. 63. τοῖς 
δ᾽ ἀνάγκαν Iph. A. 1327. ἐν ἁμίλ- 
λαισιν ἀνάγκας Bac. 552. 3) dual. 
ἐκ δισσαῖν ἀνάγκαιν An. 518. 4) 
plur. πόνων ἀνάγκαι κρείσσονες Hec. 
639. τὰς ἀνάγκας οἱ νόμοι διώρισαν 
10. 847. δόμων πολυπόνοις ἀνάγκαις 
Or. 1011. τὰς ἐκ ϑεῶν ἀνάγκας Ph. 
1751. cf. etiam Dic. fr. VII. 6. δὲσ- 
ποτῶν ἀνάγκαις An. 132. ἀνάγκας 
ἱκεσίας Suppl. 39. παντόσυνοι ἀνάγ- 
καὶ Iph. A. 761]. ἐν ἀνάγκαις ὁ κάμ- 
vec Iph. T. 1118. ἐν ὠδίνων λοχίαις 
ἀνάγκαισι Bac. 89. 

"Avayroc. ἄναγνον φρένα Hip. 1448. 
᾿Αναγωγία. μὴ πανομένες τῆς ἀναγω- 
γίας Epist. V. 
᾿Ανάδελφος Or. 310. ἀνάδελφος Esai 
Iph. T. 475. 89 ἐγὼ ἀνάδελφός εἰμι 
ib. 613. 

᾿Ανάδεσμος. χρυσέων ἀναδέσμων Med. 
978. 

᾿Ανάδετος. ἀναδέτοις μίτραισιν | Hec. 
923. 

᾿Αναδέχεσϑαι. Arp! ἐς Αὖλιν μητρὸς 
ἀνεδέξω πάρα Iph. T. 818. 

᾿Ανάδημα. χρυσέας κόμης ἀνάδημα 
δέξαι Hip. 83. δέξαι κόμης σῆς βοσ- 
τρύχων ἀναδήματα El. 882. 

᾿Αναδιδόναι. κἀνέδωκαν (pro καὶ ἀνέδ.) 
εἰς € Melan. fr. XXII. 4. 

᾿Ανάϑημα. ἀνάϑημα πόλεως Ton. 310. 
ἀνάϑημα Δία παιδὸς ib. 1144. ᾿Αϑη- 
ναίων τινὸς ἀνάϑημα ib. 1165. οἴσω 
ϑεῷ ἀνάϑημ᾽ ib. 1381. ἀνάϑημα [irs 
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Meleag. fr. XIII. ὅ. ἀναϑήματα νε- 
κροῖς Sup. 983. σέμν᾽ ἀναϑήματα 
Ion. 108. óc ἀναϑήματα μὴ βλάπτη- 
ταῖ ib. 177. 

᾿Αναϑορεῖν. ἀνὰ δὲ δρομάδες ἔϑορον 
ἔϑορον Or. 1416. 

᾿Αναϑρεῖν. i08 με, κἀνάϑρησον Hec. 
808. 

᾿Αναίδεια. d μεγίΞτη---νόσων πασῶν 
ἀναίδε᾽ Med. 472. τὸ γῆρας óc ἀναι- 
δείας πλέον Al. 730. καὶ ἀναιδείας 
Tro.783. τὸ σῶφρον τῆς ἀναιδείας 
πλέον ἔχεσαν ib. 1027. ὦγες ἀναι- 
δείᾳ lon. 895. ἔχει rdpóv ἐκ ἀναί- 
δειαν Her. F. 165. 

᾿Αναιδής. ἡ 0 ἐκ ἀναιδὴς Al. 731. ἐξ 
ἀναιδᾶς φάρυγος Cy. 588. βλέφαρα 
πρὸς τἀναιδὲς ἀγαγὼν Iph. A. 379. 

᾿Αναιδῶς Al. 697. 
᾿Αγαίϑειν. πῦρ ἀναίϑων Cy. 330. 
᾿Αναιϑύσσειν. πικράν γε τήνδ᾽ ἀναιϑύσ- 
σεις φλόγα Tr. 344. 

᾿Αγναίμακτος. ἀναίμακτον χρόα Ph. 271. 
ἀναιμάκτῳ χερὶ Rh. 222. 

᾿Αναίμων. βροντῆς πνεῦμ᾽ ἄναιμον Fr. 

inc. CXX XVII. 
᾿Αναίνεσϑαι. ἀναίνομαι Bac. 25]. ἐκ 
ἀναίνομαι Or. 221. Iph. A. 1503. 
Her. F. 632. 1235. et 1400. à? οἷόν 
7 ἀνήνασϑαι πόσιν Med. 297. ἀναί- 
νεται λέκτρα Hip. 14. τί μ᾽ ἀναίνῃ ; 
Bac. 533. ἀναινόμεσϑα Her. F. 
1124. ἐδ᾽ ἀναίνεται ib. 1228. ávaí- 
vopgat γυναῖκας El. 811. ἀναίνομαι 
Κάςορα ib. 312. 

"Avaípew. & ποτέ νιν ἀνῃράμην βάϑρων 
ἄπο Iph. T. 1201. λευκὸν ὄμμ᾽ ἀναί- 
ρεται El. 102. 

᾿Αναιρεῖν. σὲ ἡμετέρα ψῆφος ἀναιρεῖ 
An. 519. ἀνεῖλεν, oraculum edidit 
Iph. A. 90. ναῦταί σφ᾽ ἀνεῖλον, re- 
ceperunt, e naufragio servarunt Hel. 
1233. ἀναιρεῖσϑαι νεκρὲς βίᾳ Sup. 
47 1. πολέμες ἀναιρέμεσϑα ib. 492. 
ὧν ἀνειλόμην ib. 1166. ἤδη κάμνοντ 
μέ τις ἀνείλετ᾽ Hel. 1682. ἔκ βάϑρων 
πᾶς ἀνήρησαι φίλοις El. 608. 

᾿Αναίρεσις. φυλάσσων ὀτέων ἀναίρεσιν 
Or. 404. ἐδ᾽ ἀναίρεσιν δᾶναι ϑέλεσι 
Sup. 18. 

᾿Αναΐσσειν. dvijis ξίφες Ph. 333. 
εἰνῆξε λαὸς εἰς ἔριν λόγων ib. 1469. 
ἀναΐξας πεσήματος ἴρ. T. 315. 

^ ^ - ^ 

ópSóc ἀναΐσσω χειρὶ σὺν κενῇ δορὸς 
G 
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Rh. 792. ἀνῇξαν ὀρϑαὶ Bac. 692. 

op Sot dvij&av πάντες Hel. 1616. 

"Avataxvvroc. dk ναισχύντβ τόδε; 

Iph. A. 329. ἀναισχύντα φρενὸς ib. 

397. τῆς ἀναισχύντε βορᾶς Cy. 410. 

τὸ ἀναίσχυντον Iph. A. 1144. et τὰ- 

ναίσχυντον Hip. fr. ΚΠ: 

»Αναίτιοο. αναίτιος ξένοις εἶναι ϑέλω 

Med. 730. dvaírtoc ἔγωγε πάντων 

Rh. 898. ἐδὲν κακῶσαι τὰς εἰναιτίας 

ϑέλω Her. F. 1162. 

'Ayakaíew. ἀνέκαυσε πῦρ Cy. 382. 

᾿Ανακαλεῖν. | dvakáAec Sede Ph. 611. 

ἀνακάλει Δέρνης ὕδωρ ib. 616. τί 

ταύτας dvakaAeic; ib. 620. ἀνακαλεῖ 

δεξιὰς Med. 21. τί τὸς ϑεὲς dvaka- 

λεῖς ; Iph. T. 780. κακὲς ἀνακαλῶ 

τὲς συμμάχϑε Tr. 469. ἀνά p ἐκά- 

λεσεν Bac. 579. ἀνακαλβσα Βάκχιον 

ib. 1143. τὸν Savóvra γ᾽ ἀνακαλεῖ 

πόσιν Her. F. 717. κῆρας ἀνακαλῶν 

τὰς Tapráps ib. 870. ἀνακαλεῖς με 

τίνα βοάν; ib. 910. τίνα sovaxaàv 

ἀνακαλέσομαι; Ph. 1506. à vakaAe- 

pes αὖ ϑεὲς Sup. 626. Βρόμιον àva- 

καλόμεναι ϑεὸν Bac. 446. ἐκ ἤκδσαν 

ἀνακαλέμενοι Tr. 1281. πατέρα vép- 

Sev ἀνακαλέμενον Hel. 972. 

᾿Ανακαλύπτειν. νῦν ἀνακάλυπτ᾽ Οὐ. 

294. ἐς ἀνακαλύψω βλέφαρον Iph. 

Α. 321. ἀνακαλύψω λόγες 1b. 1146. 

κρᾶτ᾽ ἀνεκάλυψας ἡλίῳ Her. F. 1231. 

᾿Ανακεῖσϑαι. σοὶ ἀνακείμεσϑα δὴ Bac. 

932. ϑύρσος μνῆμ᾽ ἀνάκειται 10. 

1384. 

᾿Ανακέλαδος. φυλασσομένα σόματος 

ἀνακέλαδον Or. 185. 

᾿Ανακεραννύναι. ἀνὰ δὲ βακχείᾳ συν- 

τόνῳ κέρασαν Bac. 126. 

"Avaktprac Sat. μετρίας φιλίας ἀνακίρ- 

νασϑαι Hip. 254. 

᾿Ανακλάζειν. μέγα à 

1062. 

᾿Ανακλᾷν.- ἀνακλάσας δέρην ΟΥ. 1471]. 

᾿Ανακομίζεσϑαι. πρόσωϑέν ποϑὲεν &va- 

κομίζομαι τύχαν Hip. 831. 

᾿Ανακεφίζειν. ἀνακεφίσω δέμας Or. 

218. ἀνεκεφίσϑην δέμας Hip. 1392. 

' Ay&kropov. Θέτιδος εἰς ἀνάκτορον An. 

43. κατὰ σὸν vdkropov ϑυηπολῶ 

Τι. 330. Θέτιδος δάπεδον. καὶ ἀνακ- 

ropa An. 117. τῶνδ᾽ ἀνακτόρων Seác 

ib. 380. et Iph. T. 41. οὐ 66. cf. etiam 

Iph. T. 635. ἀνακτόρων κρηπῖδος 

νέκλαγον Iph. A. 

ANAM 

ἐντὸς An. 1112. ἐκτὸς ϑυοδόκων &vak- 

τόρων ib. 1158. τῶνδ᾽ ἀνακτόρων 

ἅπο Sup. 88. ϑεῶν ἀνάκτορα Rh. 

516. et Tr. l5. τὰ μ᾽ ἀνάκτορ᾽ εὐσε- 

βεῖν Tr. 85. ἐν ἀνακτόροις Se8 lon. 

55. v. etiam v. 1224. 

᾿Ανάκτωρ. πόντα ἀνάκτωρ Iph. Τ.1414. 

ἀνάκτωρ πόλεως ΤΥ. 1917: 

᾿Ανακυκλεῖν. ἀνακύκλει δέμας Oxr.:231. 
3 , 

Ανακύπτειν. πρὸς αὐτὸν τὸν AC ἀνακε- 

κύφαμεν Cy. 211. 

᾿Αναλαλάζειν. sparóc ἀνηλάλαξε Ph. 

1404. ἐγὼ δ᾽ ἀνηλάλαξα Sup. 719. 

᾿Αγαλαμβάνειν. ἀναλαβεῖν φῶς Or. 

202, ἀναλαβεῖν εἴσω ξίφες ib. 10 5}. 

ἀναλαβεῖν ϑέλεις, SC. κακὸν λέχος 

Iph. A. 390. τὸν ἀρχαῖον φίλον ἀνά- 

λαβε Cy. 435. ἀναλαβᾶσα τὰς ἐμὰς 

τύχας Her. 1005. τὰς πρὶν ἀναλα- 

βεῖν ἁμαρτίας Ion. 426. 

᾿Ανάλγητος. ἀναλγήτϑ πάϑες Hip. 

1386. 

᾿Αγάλιος, dor. pro ἀνήλιος. τὸν ἀνάλιον 

οἶκον Al. 439. 

᾿Αναλίσκειν et àvaAav. Aóysc &vaXotc 

Med. 395. ἀνάλωσε λόγων ἐλέγχβε 

Hip. 1336. μέγ᾽ ἀναλώσας ψυχῆς 

μύριον Au. 842. κἀν ἀναλίσκῃς ἕένες 

τοιόσδε Iph. T. 337. σρατὸν ἀναλῶ- 

σαι δορὶ Rh. 58. δαῖτ᾽ ἀναλώσεις 

πικρὰν Cy. 307. ἀναλώσαντες αἰσχύ- 

γαις δόμον Her. F. 1420. Φρύγας 

ἀνήλωσαν δορὶ El. 08]. ἀνάλωται 

χρόνος μάτην Ph. 591. εἰς r83, ὃ 

φεύγω νῦν, ἀναλωϑήσομαι Hip. 506. 

πόλις ἀναλώϑη Φρυγῶν An. 456. 

πᾶν ἀνάλωται δέμας jb. 1155. &k 

ἔςι τἀνάλωμ᾽ ἀναλωϑὲν λαβεῖν Sup. 

716. 
᾿Αναλύειν. ἀνά μοι τέκνα λῦσαι φϑιμέ- 

νων νεκύων Sup. 44. 

᾿Ανάλωμα. σκαιόν γε τἀνάλωμα τῆς 

γλώσσης Sup. 547. dk Est τἀνάλωμ᾽ 

ἀναλωϑὲν λαβεῖν ib. 776. 

'"Avapévew. φόνια λετρά σ᾽ ἀναμένει 

Hec. 1281. ἀνάμεινον φασγάνβ τομὰς 

Or. 1101. χειρὸς ϑυραίας ἀναμένειν 

καφίσματα Ῥίι. 855. αὐτὸν ἐλπὶς ἀνα- 

μενεῖ An. 445. τοιγάρ σ᾽ ἀγῶνες 

ἀναμένεσιν Bac. 962. ὃ σ᾽ ὄλβιον 

σκῆπτρον ἀναμενεῖ πατρὸς Ion. 578. 

'"AvaperpeiaSat. τί τ᾽ ἄῤῥητ᾽ ἀναμετρή- 

caSaí με δεῖ; Or. 14. εἰς ϑάμόφυλον 

ἀναμετρεμένη δάκρυ Iph. T. 3406. 
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μνήμην παλαιὰν ἀνεμετρησάμην τινὰ 
Ion. 250. ἐν συμμάχοις ἀνεμετρησά- 
μην φρένας τὰς σὰς ib. 127]. πονη- 

ροῖς κανόσιν ἀγαμετρέμενος τὸ σῶφρον 
El. 52. ἀναμετρόμενος τὸ τῷ πατρὸς 

γενναῖον Tem. fr. XIII. 4 
᾿Αναμιγνύναι. κἀμοὶ μὴ ᾽ναμίγνυσθαι 
τύχας τὰς σὰς Sup. 591. Káópe παι- 

σὶν ἀναμεμιγμέναι Bac. 37. 
᾿Αναμιμνήσκειν. μή μ᾽ ἀναμνήσῃς κα- 

κῶν Al. 1048. dc μ ἀνέμνησας. τινὸς 

Ion. 284. μῶν τὰ ᾽μὰ διὰ xpóve σ᾽ 
ἀνέμνησαν xaxd. ; El. 504. μηδ᾽ ἀνα- 
μνησϑῇς τέκνων Med. 1240. ὡς ἀνα- 
μνησϑῶ πιὼν Cy. 152. 

᾿Αναμόλειν. ἀνὰ δὲ κέλαδος ἔμολε πόλιν 
Hec. 928. 

᾿Αγαμοχλεύειν. τί τάσδε κινεῖς kdva- 

μοχλεύεις πύλας; Med. 1317. 

"Avavópía. μὴ περιβάλῃς μοι ἀνανδρίαν 

Or. 1031. ἀνανδρία, τὸ πλέον K. T- À. 
Ph. 512. εἰς ἀνανδρίαν Med. 466. et 
El. 982. ἀνανδρία χερῶν Sup. 314. 
j κακὴ ἀνανδρία Ar. fr. V. 1. et Er. 
fi 0X9. 
"Avavópoc, ignavus, timidus. ἄναν- 
Opov αὐτὸν καλεῖ An. 341. χρείας 
&vdvóps Bel. fr. VIII. 2. Θήβας 
&vávópsc ἄγεις; Dac. 1035. ἄνανδρον, 
ἀκλεῶς κατϑανεῖν Or. 784. ávavóp 
ἄρ᾽ εἶπας Hel. 814. 2) viro carens 
Hec. 669. Hip. 547. An. 347. Hel. 
290. τὰς àvávóps κοίτας Med. 436. 

&Xóx8c ἀνάνδρες Cy. 305. 
᾿Αγνανεῦσϑαι. ἀνανεδμαι τὸν σὸν ὑμέ- 

- yatoy Hel. 728. 
᾿Ανανομή. ἀνανομὴν Tem. fr. XXI. 
"Ava. ἄναξ Φρυγῶν ἀπάντων Hec. 
349. ᾿Αγαμέμνων ἄναξ ib. 553. Or. 
2]. Iph. A. 431. 950. et 961. ἄναξ, 
o rez Hec. 759. 828. et 1144. Or. 
1507. Ph. 17. 301. et 704. Hip. 88./' 
Θρηκης ἄνακτι Hec. 856. 
ἄναξ Or. 349. Διομήδης ἄναξ ib. 
896. “Ἱππομέδων ΠΕ Ρηδ. 1972:et 
1120. τῆσδ᾽ ἄνακτ᾽ εἶναι χϑονὸς ib. 
594. cf. etiam v. 894. et Med. 269. 
Poi) ἄναξ ἀγυιεῦ Ph. 634. , Erto- 
κλῆς ἄναξ ib. 1447. γῆς ἄναξ Τροι- 

ζηνίας Med. 688. ὁ Μαίας πομπαῖος 

ἄναξ ib. 759. ὁ πόντιος ἄναξ Hip. 
45. Ὀρφεᾶ τ’ ἄνακτ᾽ ἔχων ib. 953. 
ὁ "ναξ Παιὰν Al. 220. et Her. F. 820. 

Μενέλαος 

ὦ "να 
Θρᾳκίας πέλτης ἄναξ Alc. 501. ἄνακ-! 

᾿Ανάξιος. 
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ra τὸν μελάμπεπλον νεκρῶν ib. 846. 
Κόρης ἄνακτός τ᾽ (i. e. Plutonis) ib. 

855. ἄνακτα Φοῖβον An. 1004. ὁ 
τοῖς ἄλλοισι ϑεσπίζων ἄναξ ib. 1162. 
γῆς ᾿Αϑηναίων ἄναξ Sup. 115. μο- 

ναμπύκων ἄναξ ib. 680. ὦ Πανελλή- 
νων ἄναξ Iph. Α. 414. Διὸς ἄνακτος 

ib. 1305. ἄνακτα 8pav& Iph. 7:749. 
φηλητῶν ἄναξ Rh. 21 7. μέγαν Θρῃ- 
κῶν ἄνακτα 10. 407. ὦ Ὑμέναν ü&va£ 

Tr.311.et 814. ὦ pavre? ἄναξ ib. 
454. γῆς Κεφαλλήνων ἄναξ Cy. 103. 

ἄναξ Αἰτναῖε ib. 595. δόμων ἄνακτα 

Hel. 812. Λοζίας ἄναξ Ion. 1581]. 
αὐτὰ διασιωπήσας ἄναξ ib. 1566. 

Sepp) ἄνακτος φλὸξ Phaéth. fr. XIII. 
Zmapr8c ἄνακτας τῆσδε γῆς ἱδρύσατο 
Ph.1015. ψευδῶν 6 ἄνακτες Andr. 448. 
ἄνακτες Ἑλλήνων ὃ ὅσοι Iph. A. 1260. 
πθϑ TU ἀνάκτων Τρωϊκῶν εὕρω; th. 

738. κώπης ἄνακτας Cy. 86. Δελφῶν 
ἄνακτες lon. 1222, δυσγένει᾽ ἀνάκ- 
των Her. F. 810. 

τότων τυχεῖν ἀναξίαν Her. 
527. παϑϑσ᾽ ἀνάξια Iph. A. 852. cf. 
etiam Tr. 1289. et Ion. 1515. àvá£e 
ἠτιμασμένη Iph. A. 948. óc àvá£c 
ἠτιμώμεϑα Hel. 462. 

᾿Αναξιᾶν. σ᾽ ἀναξιῶν El. 256. 

᾿Αναξίως. δόλειον ἦμαρ εἰσπεσᾶσ᾽ ἀνα- 
ξίως An. 99. Ovorvx8o" ἀναξίως Her. 
230. 

᾿Ανάπαλιν. ἀνάπαλιν ςείχοντες Bac. 
29021 

᾿Αναπάλλειν. ἰαχαῖς ἀναπάλλων, sc. 
πλανάτας Bac. 149. ἀνέπηλεν ἐπὶ 

ϑῆρα τόνδε Μαινάδας Bac. 1188. 
᾿Αναπαΐύειν. ἀπειρηκὸς σῶμ᾽ ἀναπαύσω 
Hip. 1354. zv λειμῶνι κλιϑεῖσ᾽ ἀνα- 

παυσαίμαν ib. 21]. ἀναπαύσομαι 
κάλλιξα Cy. 578. 
AvámavAa. εὑρεῖν μόχϑων ἀνάπαυλαν 
Fr. inc. CLV. 18. ἀςφέφανοι κόρας 
ἀνάπαυλαι Hip. 1137. 

᾿Ανάπαυσις πόνων Hip. 190. 

᾿Αναπείϑειν. εἴ πως ἂν ἀναπείσαιμεν 
Hel. 831. 

᾿Αναπέμπειν. τὸ ἀργύριον ἀνεπέμψαμέν 
σοι Epist. I. 

᾿Αναπεταννύναι. ἀναπέτασον πύλας 
Ph. 804. βόερυχον ἀμπετάσας (pro 
ἀναπετάσας) ib. 794. cf. etiam Hip. 

202. δόμον ἀμπετάσας ΑἹ. 600. λαμ- 

πτῆρος φάος ἀμπετάσας Iph. Α. 84. 
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᾿Αναπιμπλάναι Epist. IV. 

᾿Αναπίπτειν. ἐπεὶ àvémege Cy. 409. 
τὸς ἀπ’ οἴκων ἀναπίπτοντας ἄτερ Die 

Fr. inc. CLXX XVII. 
᾿Αναπληρᾶσϑαι. δώματ᾽ ἀναπληρεμένϑς 
Hel. 913. 

᾿Αναπγεῖν. ἀνέπνευσεν αἰῶνα Phi. fr. 
XIV. 

᾿Αναπράσσεσϑαι μισϑὸν Epist V. 
᾿Ανάπτειν. μᾶλλόν μ᾽ ἀνάψεις ἐπὶ σὸν 

ἐξελϑεῖν φόνον Or. 608. πῦρ ἀνάψεσιν 

ϑεοῖς ib. 1137. πυρὶ ἀνάψομεν δόμες 
ib. 1594. ὄτε σοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς 

νόμιμον Ph. 3406. ἀνάψει μείζονι 
ϑυμῷ Med. 107. εἰς ϑεὸν ἀνάψαι 
An.1197. ϑύρσες ἀνάπτειν Dac. 176. 
μητρὸς τάφῳ πῦρ ἀνῆψ' ib. 624. v. 
etiam El. 801. μέγαν φάκελον ξύλων 

ἐπιϑεὶς ἀνάψεις Ογ. 242. ἀνήπτομεν 

πρὸς κίον Her. F. 1011. ἀμαϑεῖς 

χάριτας εἴς σ᾽ ἀνήψατο Ph. 572. ἐκ 
τοδ’ ἀναψόμεσϑα πρυμνήτην κάλων 
Med.770. βρόχον kpeuasór ἀγχόνης 
ἀνήψατο Hip. 802. ναύδετ᾽ ἀνήψατο 
πρυμνᾶν Ττ.811]. ϑεοῖσιν κῆδος ἀνα- 

ψάμενος ib. 845. ἀνημμένοι κάλως 
πρυμγησίοισι Her. F. 478. Saváre 
περιβόλαι ἀνήμμεϑα ib. 549. ἀνά- 
πτονται πέπλων ib. 629. ἐρείσματα 
λαΐνοις ἀνημμένα ἀμφὶ κίοσιν ib. 1037. 

᾿Αναπτερᾶν. ἄγγελμ᾽ ἀνεπτέρωσε πόλιν 
Or. 874. φόβος μ᾽ ἀναπτεροῖ Sup. 89. 
κρατὶ ὀρϑίος £3e(pac ἀνεπτέρωκα Hel. 

639. 
᾿Αναπτύσσειν. ἀναπτύξας χέρας Hip. 
1190. ἀναπτύξαντες εὐγόμφες πύλας 
Iph. T. 1286. πρὸς---πόσιν ἀνα- 
πτύξω φρένα Tr. 657. ἀναπτύξας κύτος 
εἱλικτὸν ἀντίπηγος Ion. 39. ἀναπτύξω 
σοι ἀβίωτον d3piv—Her. F. 1256. 
δέλτων ἀναπτύσσοιμι γῆρυν Er.fr. VI. 
6. πάλαι χρῆν τοῖσδ᾽ ἀνεπτύχϑαι 
πύλας El. 857. 

᾿Αναπτυχή. ἡλία ἀναπτυχαὶ Hip. 601. 
λαμπρᾶς αἰϑέρος ἀγαπτυχαὶ lon. 
1445. 

᾿Αγνάρβυλος. τὸ λαιὸν ἴχνος ἀνάρβυλοι 
ποδὸς Meleag. fr. VI. 7. 

" AvapSpoc Or. 228. 

'"AvapiSugroc. ἀμήτορ᾽, ἀναρίϑμητον 
Ion. 837. τῶν ἀναριθμήτων μᾶλλόν 
εἰσιν οἱ πόνοι Hel. 1695. 

᾿Ανάριϑμος. ἀναρέϑμῳ «ρατεύματι Bac. 
1333. 
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᾿Αναρπάζειν. ἀνήρπασέν ποτε Κέφαλον 
εἰς ϑεὸὲς Hip. 454. ἀναρπάσαντες ὡς 
τάχος χεροῖν An. 1159. λάμπρ᾽ ἀναρ- 
πάσας ὅπλα Sup. 698, ζῶντ᾽ ἀναρ- 
πάσαντες εἰς μυχὸς χϑονὸς ib. 926. 

᾿Αχαιὲς ἀναρπάσαι Rh. 121. ὃν &s£- 

ρων τέϑριππος ἔλαβε--- ἀναρπάσας Tr. 

856. οἵ Βρόμιον ἀνήρπασαν Cy. 112. 

ἀναρπάσας 9c αἰϑέρος Hel. 258. κάλ- 
Ausa δῆτ᾽ ἀνήρπασεν τεύχη lb. 1990. 

ἀναρπάσαντες ταύρειον δέμας ib. 122. 

τῶν ἀτέκνων δῆτ᾽ ἀναρπάσεις δόμες ; 

Ion. 1303. σκῆπτρα χώρας ἀναρπά- 

σας Her. F. 1167. ἐκ ἀνήρπαΞξαι 

πόλις Ph. 1086. πόλις ἀνηρπάσϑη 
μάτην Hel. 757. 

'Avapmrasóc. χειρὸς ἀναρπατὰν σᾶς 

Hec. 206. ^ 
᾿Αναῤῥηγνύναι. οἴκων τῶνδ᾽ ἀναῤῥήξω 

μυχὲς Hec. 1040. ὀρυκτὸν τῷ δ᾽ ἀναῤ- 

ῥήξων τάφον Tr. 1153. 

᾿Αγναρτᾷν. εἰς ϑεὲς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτή- 

cavr ἔχειν Ρ]ι. 712. δήμῳ μήτε πᾶν 
ἀναρτήσῃς κράτος Plis. fr. jM 

᾿Αγαρχία ναυτικὴ Hec. 007. 

ἤΑναρχον spárevpa Iph. A. 914. 

᾿Ανασείειν. ἀνασείοντα κόμας Bac. 

240. προσείων αὐτὸν; ἀνασείων τ᾽ 10. 

928. 

᾿Ανασειράζειν. ὥς τις σε ϑεῶν ἀνασει- 

ράζει Hip. 237. 
'Avacksvácew. ἣ πάντ᾽ ἀνεσκενάσμεϑ᾽ 

El. 602. 
᾿Ανασπᾷν. τύμβες ἀνασπῶν Med. 1381. 

χεροῖν ἀνασπάσω, sc. Κιϑαιρῶνα Bac. 

047. 
᾿Ανασπαράσσειν. ῥίζας ἀνεσπάρασσον 
ἀσιδήροις μοχλοῖς Dac. 1102. 

" Avacca. πρόσϑεν ἄνασσαν Hec. 6l. 

τὴν ἄνασσαν δή wor σαν 'IMe 1b. 

484. cf. etiam v. 891. ἄνασσα τῶν 

Φρυγῶν ib. 492. σοὶ δ᾽, óc ἀνάσσῃ 

Ph. 95. ἁπάντων ἄνασσα ib. 692. 

μὰ τὴν ἄνασσαν ἱππίαν Hip. 307. cf. 

etiam An. 935. et Iph. A. 739. ἐπό- 

ρευσας ἐμὰν ἄνασσαν Hip. 755. λῦσαί 

τ᾽ ἄνασσαν 1. 788. τῇ πρόσϑ᾽ ἀνάσσῃ 

An. 65. δόμων ἄνασσαν 10. 898. 

Αὐλίδος ἀνάσσῃ Iph. Δ. 494. ἄνασ- 

σαν ἐμὴν ib. 592. τὰν ἄνασσαν "Ap- 

τεμιν ib. 1482. v. etian v. 1522. 

ἄνασσα παρϑέν᾽ Iph. T.1230. ἄνασσ᾽ 

᾿Αϑάνα ib. 1475. et Tr. 52. Τῇ 

ἄνασσα El. 678. ἄνασσα, o regina 
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Inus fr. XVII. 1. ἄνασσα πράγος 
τῦδε καὶ βολεύματος Tel. fr. XV. 
1 

᾿Ανάσσειν. ἄνασσε Σπαρτιάτιδος χϑονὸς 
Or. 160]. ἀνάσσειν πατρίδος Ph. 
480. λόχων ἀνάσσειν ib. 746. et 749. 
ἀνάσσειν γῆς Φαρσαλίας An.22.. δω- 
μάτων ἠνάσσομεν ib. 941. ὃδῆμος 
&yvd cott διαδοχαῖσιν Sup. 406. ἄνασσε 

- (pro ἤν.) τῶνδε Iph. A.282. cf. etiam 
285. ἀνάσσων ςρατηγίας Iph. T. 17. 
ὃ γῆς ἀνάσσει βαρβάροισι 1b. 31. 
Θρήκης ἀνάσσων Rh. 931. ὃς γῆς 
ἀνάσσει τῆσδε Hel. 793. οἵτινες τε- 
᾿τραζύγων ὄχων ἀνάσσεσι Hel. 1046. 
ἃ τῶν νυκτιπόλων ἐφόδων ἀνάσσεις 

Ion.1049. πόλεως ἀνώσσοι 10. 1059. 
conf. etiam El. 838. ἀνάσσων ἹΚρήτης 
Cret.fr. II. 8. ἀγάσσει γῆς Δἰτωλίας 

Meleag. fr. 1. 8. κώπης ἀνάσσει Tel. 
ἵν LI. 1. 
᾿Ανάξασις. οἴκων ᾿Ατρέως ἀνάςξασιν Tr. 
364. εἰς ἀνάτασιν δόμων Dic. fr. VI. 
9. 

"Avásaroc. 8 γὰρ ὧδ᾽ ἀνάτατον γένος 
γενέσϑαι δεῖ An. 1250. 

᾿Αναςέλλειν. ὥστ᾽ ἀνατεῖλαι πρόσω Iph. 
T. 1378. νεβρίδας ἀνεςφείλαν S" (pro 
avro) Bac. 695. 

᾿Αναςξενάζειν. &vesévate Iph. A. 1549. 
σὲ πάρος, ἤ σ᾽, ἀναφτενάξω γόοις Iph. 
T. 657. πόσιν ἀναΞτενάζεις Her. F. 
118. 

'"Avasévew. τί ποτ᾽ ἀναςένεις ; Hec. 
186. βραχύ àvasévev Or. 156. πρὸ 

-róp[De σ᾽ ὁρῶσ᾽ ἀναφένω ib. 1018. τὸν 
ὄλβον avrà τὸν πάροιϑ᾽ ávasévo Iph. 

.q.551. πάτραν ἀναΞξένεσα Tr. 1132. 
üvéstve πύσιν πέλας παρόντα Hel. 
1544. 

'"Avasíósw. τὸν σὸν xpür vasta: 
ϑέλω . Ar. fr. III. τί ἀνέξτεμμαι κάρα 
πλεκτοῖσι φύλλοις ; Hip. 806. 

"Avasou&r, φάρυγγος àvasópa τὸ χεῖλος 
Cy. 356. 

᾿Ανασρέφειν. ἐκ ἔτ᾽ ἐν γῇ τῇδ᾽ ἀνατρέφοι 
πόδα Hip.1176. ὥστ᾽ ἀναςρέφειν ib. 
1228. ὁ ϑεὸς πάντ᾽ ἀναΞρέφει πάλιν 
Sup. 331. cf. etiam Rh. 332. οὐ Hel. 
718. σοὶ πάλιν ἀναςτρέψω δίκην Bac. 
792. ὄμμ᾽ ἀναςτρέφων κύκλῳ Hel. 
1578. τρίαιναν--παδὲ Θρᾷξ ἀνατρέψει 
λεὼς Er. fr. I. 53. μόνος μόνοισιν ἐν 

δόμοις ἀναφτρέφῃ An. 1292. £v" Αργει [ ρέφ) Py 
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μίκρ᾽ ἔχϑσ᾽ ἀγνεσρέφαο 'Tr. 993. τὰ 
πρῶτ᾽ ἀνέτραπται πάλιν Hip. 982. 

᾿Αναφροφή. εἰς ἀναςροφὴν δίδωσι An. 
1008. ὁρᾷς ἀέλπτων μυρίων ἀναςρο- 
φὰς Bel. fr. XXI. 1. 

᾿Αγασχάλλειν. ὑπ’ ἄτης ἀνασχάλλει 
πεσὼν Bel. fr. XVI. 10. 

᾿Ανασχέϑειν λαμπάδας Med. 1027. 
"Avaexeróc, vel ἀνάσχετος. δρόμες πα- 

Aaíspac τ᾽, ἐκ ἀνασχετὲς ἐμοὶ An. 600. 
κεῖνο ἐκ ἀνασχετὸν lon. 636. conf. 
etiam Dic. fr. XIII. 4. ἐκ ἀνάσχετ᾽ 
(pro &váexera) Hip. 354. 

᾿Ανατεὶ, adverb. Med. 1357. 
᾿Ανατείνεσϑαι. τιμὰν ἀντέτασϑε (pro 
ἀνατέτ.) Fr. inc. CXVIT. 1. 

᾿Ανατιϑέναι. ναοῖς ἀνατίϑημι τήνδε σοῖς 
Ion. 1384. Φοίβῳ τήνδ᾽ ἀναϑήσω 
πρᾶξιν φονίαν El. 1296. 

᾿Ανατινάσσειν. ἀνὰ δὲ λαῖφος ὥς τις--- 
τινάξας Or. 84]. ἀνὰ ϑύρσον τινάσ- 
σων Dac. 80. cf. etiam v. 553. sq. 

᾿Ανατλάγαι. ὁ πάντ᾽ ἀνατλὰς παϑήματα 
Ph. 60. 

᾿Ανατολή. ἡλίθ πρὸς ἀνατολὰς Ph. 
507. 

᾿Ανατολμᾷν. ἀνατόλμα Al. 277. 
᾿Αγατρέπειν. ἀνατρέψοντας πόλιν Ph. 

895. ἀνέτρεψε βίον Iph. A. 28. 
σάκεος τασὸ᾽---ἀνάτρεψον ἔμπαλιν Bac. 
348. 

᾿Αγαύδητος. ἀναύδητον λόγον Ion. 783. 
Αναυδος. ὁ δ᾽ εἷρπ᾽ ἄναυδος Ph. 41. τί 
ἄναυδος ἕξηκεν γυνή; ΑΔ]. 1146. ἄναυ- 
δος εἰς ἅδην πιτνεῖ ΤῊ, 463, ἐξ ἀναύδε 
καὶ μύσαντος ὄμματος Med. 1183. 

"AvavNoc. κῶμον ἀναυλότατον Ph. 
797. 

"Avavpoc. ᾿Αναύρε παρὰ πύλας Her. 
F. 390. 

᾿Αγαφαίνειν. ἃς 8X ὁσίας ἀναφαΐίνει 
Iph. T. 466. μαντείας βροτοῖς ἀνα- 
φαίνων ib. 1255. ἀναφανῶ σε τόδ--- 
Θήβαις ὀνομάζειν Bac. 528. οἵαν 
ὀργὰν ἀναφαίνει 1). 588. πῶς σκοτίας 

ἀναφήνω εὐνάς ; Ion. 860. 
᾿Αναφέρειν. εἰς Φοῖβον ἀναφέρεσα τὴν 

ἁμαρτίαν Or. 76. τὸ Τροίας μῖσος 
ἀναφέρων πατρὶ ib. 432. ἀναφέροντί 
μοι». 596, Xocyyyóc ἀναφέρεις ὄνει- 

δος ; Ph. 1722. τὸ καλλιςεῖον εἰς ἔμ᾽ 
ἀναφέρων Iph. T. 23. εἰς τὸν ϑεὸν 

τὸ φαῦλον ἀναφέρειν ib. 390. εἰς 

Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχες 
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Bac. 29. ἀνέφερε δ᾽ ἡ μὲν ὠλένην; x. 

τολ. ib. 1131. ἐκεῖσε κακεῖσ᾽ ἀναφέ- 

ρων Hel. 719. ἀναφέρω εἰς τὸν ϑεὸν 

Ion. 543. ἀνέφερ᾽ εἰς τὸν δαίμονα ib. 

827. 
᾿Αναφεύγειν. παρὰ δ᾽ ὀλίγον ἀμπέφυγες 

(pro &vazéQvyac) ὄλεϑρον Iph. qu 

871, v. not. 

᾿Αναφλέγειν. ἀναφλέγω πυρὸς φῶς ΤΥ. 

320. 

᾿Αναφορὰ τῆς ξυμφορᾶς Or. 414. 

᾿Αναφύρειν. ἀναπεφυρμέν᾽ αἵματι Bac. 

741]. 
᾿Αναχαιτίζειν. ἕως ἔσφηλε κανεχαίτι- 

σεν Hip. 1232. κανεχαίτιζον φύβῳ 

Rhes. 786. μὴ ᾽ναχαιτίσειέ νιν Bac. 

1070. 
᾿Αναχορεύειν. ἐκ ἄν με μισῶν t vex pev 

'"Epwvócw ; Or. 581. ϑίασον ἱερὸν 

ἀνεχόρευσα Ph. 1744. ἀναχορεύει 

τάδ᾽ ὄργια Bac. 482. ἀναχορεύσωμεν 

Βακχεῖον 10.115]. ἀνεχόρευσεν αἰϑὴρ 

Του. 1079. ἀναχορεύσατ᾽ ἀγυιαὶ Her. 

R7 γ83. 
᾿Αναχωρεῖν. βαϑὺς ἀναχωρεῖν πόρος 

Ph. 737. καἀνεχωρείτην πάλιν Rh. 

770. 
᾿Αναψυκτήρ. πόνων ἀναψυκτῆρ᾽ And. fr. 

XXVII. 3. 
᾿Αναψύχειν. ἀναψύχεσι ϑηλύπδν βάσιν 

Iph. Α. 421. δύ᾽ οἰκτρὼ φῶτ᾽ ἀνάψυξον 

πόνων Hel. 1100. 

᾿Αναψυχή. ἐκ τῆσδ᾽ ἀναψυχῆς πόνων 

Ion. 1604. κακῶν ἀναψυχὰς Sup. 

615. 
«Ανδάνειν. à γὰρ ἁνδάνεσιν αἱ κακαὶ 

Or. 1607. ἁνδάνεσα φυγῇ πολιτῶν 

Med.11l. ὅσοισιν ἁνδάνει Hip. 1015. 

d μὴν dvOávovrá μοι ποιεῖς Al. 1111. 

ἐπειδὴ πᾶσιν ἁνδάνει τάδε Rh. 157. 

ὡς ἅπασιν ἁνδάνῃς Hel. 1005. ἁνδά- 

voyra τοῖς φίλοις ποιεῖν Alcmen. fr. 

V.3. τοῖσι πολλοῖς ἁνδάνειν Antig. 

ἢν. ΠῚ. τοῖς μὲν ἁνδάνειν βροτῶν Fr. 

inc. CLXXXIV. 1. 
᾿Ανδρεία, πλέτῳ τε κανδρείᾳ μέγαν 

Tro. 669. 
᾿Ανδρεῖος. ἀνδρεῖος ἀνὴρ Or. 916. 

τἀνδρεία τρόπ8 El. 949. τὸς ἀνδρείας 

φύσιν Melan. fr. XIV. 2. xép' ἀν- 

δρείαν Chry. fr. HII. 1. ἔβησαν εἰς 

τἀνδρεῖον An. 084, r&ró μοι τἀνδρεῖον 

Θαρ. 510. ἔχαιρε πρὸς τἀνδρεῖον 1}. 

880. 
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᾿Ανδρία. μέγα φρονῶν ἐπ’ ἀνδρίᾳ Her. 
F. 475. ἀνδρίας ὕπο El. 845. 

᾿Ανδροβρώς. γνάϑον ἀνδροβρῶτα Cy. 

93. χαρμοναῖσιν ἀνδροβρῶσι Wer. F. 

385. εἰς ἀνδροβρῶτας ἡδονὰς Meleag. 

fr. XVIII. 1. 
᾿Ανδροκμής. ἀνδροκμῆτας ἀγωνίας Sup. 

0225. 

'Avópokróvoc. Κύκλωπες ἀνδροκτόνοι 

Cy. 22. ἀνδροκτόνε γυναικὸς ὁμογε- 

γὴς ἔφυς Fr. inc. ΒΚ 29-*1* 

᾿Ανδρδσϑαι. ἠνδρωμένοι Her. F. 42. 

᾿Αγδροφόνος. τὰς ἀνδροφόνβςο ἸἸλιάδας 

Hec. 1061. 

᾿Ανδρών. μέσον ἐς ἀνδρῶν εἰσπεσὼν 

Her. F. 954. 
" Aveyetpso Sat. ἀνεγειρόμενος Her. F. 

1055. 

᾿Αγειλίσσειν. ἐκ ἀπ᾽ οἴκων πάλιν ἀνὰ 

πόδα σὸν εἱλίξεις Or. 171. 

᾿Αγειπεῖν. εὐφημίαν ἀνεῖπε καὶ σιγὴν 

“ρατῷ Iph. A. 1564. ἀνεῖπε----ἐς δαῖτα 

χωρεῖν Ion. 1107. 

᾿Ανεκτός. ἐδαμῶς ἀνεκτὸς jv Phi. fr. 

III. φεύγειν 8k ἀνεκτὸν Iph. T. 104. 

ἐκ ἀνεκτὸν δειλίας Saveiv ὕπο Her. F. 

289. ἐχ ὅσιά τ᾽, gà ἀνεκτὰ Hec. 715. 

δεινὰ τλᾶσα, κἀκ ἀνεκτὰ Iph. A. 

942. 
᾿Ανελέγχειν. οἷον ἀνελέγχομαι Ion. 

1470. 

^AvéAkew. ἀνέλκων κῶλον ἕκπλεϑρον 

Med. 1181. 

"AyeNmw. σωτηρίας ἄνελπις Iph. T. 

487. 
᾿Ανέλπιτος. ἀνέλπιςτον λόγον El. 570. 

τερπνὸν κἀνέλπιςτον φήμην Iph. T. 

1495. àveNríso τύχῃ Hel. 419. ἀνελ- 

πίφοις τύχαις ib. 1157.  Savp ἀνελ- 

πιτον τόδε Al. 1126. τί δῆτα φάσμα 

τῶν ἀνελπίτων ὁρῶ; Ion. 1395. ἶ 

᾿Ανεμόεις. ἀνεμόεντι ἐπ’ ὄχϑῳ Her. 

781. 
" Avepoc. δεινὸς ἄνεμος Iph. T. 1394. 

ἀπηλιώτης ἄνεμος Cy. 19. μετρίας 

ἀνέμων ἡδυπνόξς αὔρας Med. 838. 

cvyal ἀνέμων Iph. A. 10. "Apyet 

ὀνείδη----ἀνέμοις φέρεσϑαι παραδίδωμ᾽ 

Tro.419. ςέμματ᾽ ἀνέμοις καὶ ϑυέλ- 

λαισι μέϑες Bac. 850. ἀνέμων ϑύελ- 

Aa. Cy. 109. εὐαεῖς ἀνέμων πνοὰς 

Hel. 1520. πνεύματ᾽ ἀνέμων Her. F. 

102. κατὰ πγεῦμ᾽ ἀνέμων And. fr. 

ΧΙΧ. 4. 
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᾿Ανεμώκης. ἀνεμώκεος δρόμον νεφέλας 
Ph. 100. 

᾿Ανέορτος ἱερῶν El. 310. 
᾿Ανεπίληπτος.Ό ἀνεπίληπτον ἠσκηκὼς 
βίον Or. 020. « 

"Avepyyoc. OU ἔργ᾽ ἄνεργ᾽ ὄλλυσαι Hel. 
366. 

᾿Ανέρεσϑαι. ὡς Ἑλληνικῶς | Aví]peS 
ἡμᾶς Iph. T. 661. πόλλ᾽ ἀνήρϑ μ᾽ £v 
ὀλίγῳ Hel. 771. κάλλιον εἶπας, ij o 
ἀνηρόμην ἐγὼ ib. 778. 

᾿Αγερεύνητος. ἀνερεύνητα δυσϑυμῇ Ion. 
255. 

᾿Αγέρπειν. 
DS. 

᾿Ανέρχεσϑαι. εἴς σ᾽ ἀνελϑὼν Mec. 802. 
πάλιν ἀνῆλϑ᾽ ἐξ εὐτυχίας ᾿Ατρείδαις 

Or. 808. ἄςρων ἀνέλϑοιμ᾽ ἡλία πρὸς 

ἀνατολὰς Ph. 607... ἄνελϑέ μοι πάλιν 
(narra mihi) ib. 1213. et Ion. 933. 
σ᾽ ἔπεισ᾽ ἀνελϑεῖν Rh. 937. ἐκεῖσε 
πρῶτ᾽ ἄνελϑε "Tro. 6]. ἀνελϑὼν ἐξ 
ἀνηλίων μυχῶν Her. F. 607. 

'"Aveperüv. ἀνηρῶτα τ᾽ ἐμὲ γυναῖκα 
παῖδάς τ᾽ Iph. 1). 664. 

ἄνευ πατρὸς τέκνον ἐκ εἴη Or. 
553. ἄνευ ϑεῶν τα Ph. 1608. ἄνευ 
μάχης ΑΙ. 489. et Rh. 109. ἄνευ 
δίκης An. 551. et Sup. 2995. ἐκ ἄνευ 
Θεῶν Iph. A. 809. ἄνευ ϑνητῆς χερὸς 
Bac. 448. ἄνευ vóve 1b. 614. Her. 
F. 89. et El. 81. ἄνευ βρόχων Bac. 
1172. ἄνευ σϑένεος ἀρεία 10. 227 

ἄνευ πάλε Her. 547. ἄνευ νεὼς Hel. 

1065. ἐκ ἄνευ πολλῶν πόνων Aud. fr. 
1Χ,. ἄνευ ψόγο Inus fr. XV. 1. ἄνευ 
τύχης Sthe. fr. V. 1. 

᾿Ανεύρεσις. εἰς σὴν ἀνεύρεσιν Ion. 
569. 

᾿Ανευρίσκειν. δύσποτμον ἀνδράσιν ἀνευ- 
ρεῖν Iph. A. 1333. τόδε σὸν χρέος 
ἀνευρίσκειν, K, τ. X. Iph. T. 883. πα- 
τέρα σ᾽ ἀνευρὼν Ion. 588. δεινὴ πόλις 
γοσϑσ᾽ ἀνευρίσκειν κακὰ Fr. inc. 
XXXVIII. et fr. inc. B. 47. 1. 

᾿Ανευφημεῖν. ἐπ’ ἀξίοισιν ἀνευφημεῖ 
δόμος Or. 1335. 

"Avéxew. βάκχης ἀνέχων λέκτρα Hec. 
128, δάφνα ἱερὸς ἀνέσχε πτόρϑες ib. 
459. ἀνέσχον σοὶ φάος σωτήριον Med. 
482. πήματος ἔξω πόδα τόνδ᾽ ἀνέχεις ; 
Hip. 1293. τίς ἀνασχήσει φλόγα; I ph. 

ἀνεῖρφ᾽ (pro ἀνεῖρπε) Ph. 
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Cy. 202. ἀμφιπύρος ἀνέχων πεύκας 
lon. 716, ἄνεχε χέρας, ἄνεχε λόγον 
El.592. μητρὶ ὀρείᾳ δᾷδας ἀνασχὼν 
Cret. fr. II. 14. πολύπονα πάϑεα 
ἀνασχόμενος Or. 1501. àvéxe ἐνδί- 
κως πριίσσων κακῶς ib. 1599. σὺ à 
ἐκ ἀνέξῃ δωμάτων ἔχων ἴσον; Ph.550. 
ἐδ᾽ ἀνέξεται κακῶς πάσχεσα Med. 38. 
ἐκ ἠνέσχετο ib. 1150. ἐκ ἀνέξομαι 
ζῶσα Hip. 854. σὺ δ᾽ ἐκ. ἀνέξῃ ; ib. 
459. σὺ δ᾽ ἐκ ἀνέσχε ib. 687. τότες 
ἀνάσχβ δεσπότας Al. 305. πῶς δόμων 
τῶνδ᾽ εἰσόδος ἀνέξομαι; ib. 944. ῥᾳ- 
δίως ἀνέξεται An. 340. ἐκ ἀνέξεται 
τίκτοντας ἄλλες ib. 712. σὺ τὴν κα- 
κίτην ----δόλην ἀνέξῃ ; ib. 934. συμφο- 
ραῖς ἠνειχόμην ib. 981. vid. not. με- 
ταβαλλομένε δαίμονος àvéxe Tro.101. 
ἐκ ἀνέξεται kuvávra Bákxac Bac. 789. 
γικωμένη Παλλὰς ἐκ ἀνέξεται Her. 

353. ἀλλ᾽ ἀνάσχϑ ib. 381. ἐδεὶς ἔμ 

ἐχϑρῶν προσβλέπων ἀνέξεται 10. 687. 
dk ἄν σ᾽ ἀνάσχοιτ᾽ Hel. 1051. et Her. 
F. 1254. ἀνάσχε ταῦτ᾽ ἐμδ κλύων 
Ion. 947. ἄρχοντας ὀμμάτων ἐν φαεν- 

ναῖς ἐκ ἀνέχοιτ᾽ ἂν αὐγαῖς ib. 1072. 

εἰδ᾽ ἀνέξομαί ποτε σιγῶν Her. F. 222. 
ἠνέσχοντό ᾽ ἡμαρτηκότες 1b. 1319. 
ταῦτ᾽ ἠνέσχετο; El. 264. conf. etiam 
v. 1044. τῦτό γ᾽ ἐκ ἠνεσχόμην ib. 
508. ἀλλ’ ἀνέχϑ ib. 1320. ἐκ ἀνέ- 
ἕεται Thes. fr. IX. 2. πάσχων àvéxs 
Fr.inc. CII. σοὶ δ᾽ ἔγωγε kal vec8vrt 
cvvvoc8e ἀνέξομαι Fr. inc. CIE DIE 

l1. 

᾿Ανεψιὸς Iph. 'T. 919. 

᾿Ανηβᾷν. μάχοιντ᾽ ἀνηβήσαντες Her. 
173. ἀνηβᾷ δ᾽ ̓ Ερεχϑεὺς Ion. 1465. 

᾿Ανηβητήριος. ἀνηβητηρίαν ῥώμην λαμ- 
βάνειν An. 553. 

'Avíkesov κακὸν Med. 283. et Hip. 
χω: 

A. 782. ἀνέσχε χείρα Iph. T. 269. 
ἄνεχε" πάρεχε φῶς Tro. 308. cf. etiam 

'Avikesoc. ἀνήκθτα πάϑεα Hip. 362. 
᾿Αγήλιος. εἰς ἀνηλίες δόμες Al. 855. 
ἐξ ἀνηλίων μυχῶν Her. F. 607. λιβὰς 

ἀνήλιος ΑἸ. 535. 
'Avijuspoe. φονίαν δαῖτ᾽ ἀνήμερον Hec. 
1078 

᾿Αγήνυτος. 
1301. 

᾿Ανήρ. ἀνδρὶ Θρῃκὲ Hec. 19. conf. etiam 
v. 682. 873. et 1036.  àvópl τῷ πρώ- 
τῳ spar& ib. 304. ἐσϑλὸς καὶ πρόϑυ- 

μος ἀνὴρ ib. 807. ϑανὼν ὑπὲρ γῆς 

* 

ἐπὶ τοῖς ἀνηνύτοις Hel. 
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Ἑλλάδος ἀνὴρ ib. 810. ἀνὴρ βότας ib.| 
640. ἡ πάντα νικῶσ᾽ ἄνδρα κακοῖσιν, 
ib. 659. ἐσϑλδ ἀνδρὸς 10. 844. v. 

etiam ZEg. fr. VI. ἄνδρ᾽ ἀποκτεῖναι 
ἕένον Hec. 1244. ἀνὴρ ὁμογενὴς Or. 
244. μακάριος ἀνὴρ 10. 539. εἰς 

ἀνδρὸς ἤει λέκτρα ib. 558. πιΞτὸς ἐν 
κακοῖς ἀνὴρ ib. 728. ἄνδρα γίνεσϑαι 
κακὸν ib. 735. ἀνὴρ ἀϑυρόγλωσσος 
ib. 901. ἰσάδελφος ἀνὴρ 10. 1018. 
κακομήτας ἀνὴρ ib. 1408, πᾶς ἀνὴρ 

ἥδεται τὸ φῶς ὁρῶν ib. 1523. πένης 
ἐδὲν εὐγενὴς ἀνὴρ Ph. 445. εἷς ἀνὴρ 

d πάνϑ᾽ ὁρᾷ 1b. 752. μέγιτος ἦν ἀνὴρ 
ib. 1747. πρὸς ἄνδρα΄ μὴ διχοτατῇ 
Med. l5. λέκτρων ἀνδρὸς ἐξτερημένη 
ib. 286. κακθ ἀνδρὸς 1b. 618. κατ᾽ 
ἄνδρα συμβαλεῖν ib. 675. δολοῖ ἄνδρα 
Hip. 424. 8 λόγων---δεῖ σ᾽, ἀλλὰ 
τἀνδρὸς ib. 491. περισσὸς ὧν ἀνὴρ 
ib. 948. φίλο ἀνδρὸς Al. 43. μὴ 

ϑνῆσχ᾽ ὑπὲρ ταδ᾽ ἀνδρὸς ib. 693. φίλον 

πρὸς ἄνδρα ib. 1011. ἐ καλὸν, δυοῖν 
γυναικοῖν ἄνδρ᾽ £v ἡνίας ἔχειν An. 

178. cf. etiam v. 910. ἀνδρὸς ἁμαρ- 

τάνεσα ib. 373. ἴσον γ᾽ ἀνήρ τε kai 
γυνὴ σϑένει ib. 673. conf. etiam v. 

674. εἷς y ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν 

μυρίων ὁρᾷν φάος Iph. A. 1894. ἔκ- 

τρεφ᾽ ἄνδρα τόνδε μοι ib. 1451. ἀνὴρ 

ἐκ δόμων ϑανὼν, ποϑεινὸς Iph. T. 

1005. ἀνὴρ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τὰς Her. 837. 

ἐτητύμως ἄνδρ᾽ ὄντα ib. 998. ἀνὴρ 

παρ᾽ ἄνδρα -ςἤήσεται ξιφηφόρος Hel. 

1078. ἀνὴρ παρ’ ἄνδρ᾽ ἕζονϑ᾽ (pro 

ἕζοντο) ib. 1590. εἰς ἄνδρ᾽ ἀφίκα Ion. 

322. πρὸς τάδ᾽ ἄνδρα γίνεσθαί σε 

χρὴ ΕἸ. 693. ὀχὶ τἀνδρὸς ἡ γυνὴ ib. 

931. αἰσχρὸν; προτατεῖν γε δωμάτων 
γυναῖκα, μὴ τὸν ἄνδρα ib. 933. v. 

etiam v. 937. βραχύ τοι σϑένος ἀνέ- 

ρος 280]. fr. IX. 1. ὠφέλειαν καὶ 

νόσον ἀνδρὶ φέρειν Alcmwon. fr. VI. 

2. ἀνὴρ δ᾽ ὃς εἶναι φὴς. ἀνέρος ἐκ 

ἄξιον x. τ. A. Phry. fr. VÍII. 1. φίλων 

πρὸς ἀνδρῶν Hec. 43. ἀνδρῶν μὴ 

βλέπειν ἐναντίον ib. 975. τότϑ τις 

ἀνδρῶν γίνετ᾽ ἀσυνετώτερος ; Or. 493. 

ἄνδρας φονεύειν ib. 566. ἐμποδὼν ταῖς 

συμφοραῖς ἔφυσαν ἀνδρῶν ib. 605. 

ἀνδρῶν συμμάχων ib. 687. ἀνδρῶν 

εὐνίδας λωβώμενοι 10. 927. ἄνδρας 

(viros fortes) εὑρὼν ib. 1351. ὄτ᾽ ἐν 

ἀνδράσιν σύγ᾽ εἶ ib, 1028, cf. etiam 
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Alc. 726. et 735. ἀνδρῶν ἐκ χερῶν 
μιαιφόνων Or. 1563. εἰς τυράννες 

ἄνδρας Med. 308. ὑπ’ ἀνέρων ib. 
1257. ϑυραΐα φρονήματ᾽ ἀνδρῶν ve- 
ϑετεῖν Hip. 396. πρὸς ἄνδρας ϑυραίες 
ib. 408. τὸ μῶρον ἀνδράσιν ἐκ ἔνι 1Ὁ. 
966. ἄνδρας 8 χρὴ γυναιξὶν ἐξομοιδοσ- 
Sav φύσιν An. 354. κλῶπες ἄνδρες 
Rhes. 645. ἀνδρῶν ἀλκὴ Her. 711. 
γυναῖκες ἀνδρῶν φίλαι El. 265. μετ’ 
ἀνδρῶν ἑξάναι νεανιῶν ib. 844. £o- 
λῶν ἀπ᾽ ἀνδρῶν Alcmaon. fr. VIII. 
2. αἱ πόλεις eio! ἄνδρες Phry. fr. IX. 
πολλοὶ γεγῶτες ἄνδρες Tem. fr. XIV. 
l. et sic porro. 

᾿ΑγήφαιΞτος. àvnoaíso πυρὶ Or. 620. 

᾿Ανϑαιρεῖσϑαι. ἐδεὶς sépavov ἀνϑαιρή- 

σεται Hec. 0060. τὰν εὔδοξον ἀνϑαι- 
ρϑμένα φάμαν Hip. 778. μήτ᾽ ἀνϑε- 
λέσϑαι τὐμὸν Iph. A. 482. τὸ εὐσεβὲς 
τῆς δυσσεβείας ἀνϑελδ Cy. 310. 

᾿Αγϑάμιλλος. τοῖς ἀνϑαμίλλοις πολε- 
μιώτατοι Ion. 606. 

᾿Ανϑάπτεσϑαι. ἀνϑάπτομαί σα τῶνδε 
τῶν αὐτῶν Hec. 275. φρενῶν ἀνϑάπ- 
τεται Med. ὅδ. τερμόνων ἀνϑήπτετο 
ib. 1182. τῆς σῆς καρδίας ἀνθηψάμην 
ib. 1360. cf. etiam Hel. 966. 

᾿Ανϑεῖν. Ἕκτορος ἤνϑει δόρυ Hec. 
1210. σμικρὸν ἀνθήσας χρόνον El. 
944. 

᾿Ανϑεμόῤῥυτος. ἀνϑεμόῤῥυτον γάνος 
μελίσσης Iph. T. 633. 

᾿Αγϑεμώδης. τὸν ἀνϑεμώδη Ὑμῶλον 
Bac. 462. 

᾿Αγϑεσφόρος. μίλακος ἀνϑεσφόρε Bac. 

702. 
᾿Ανϑήλιον πρόσωπον Ion. 1550. 
᾿Ανϑηρός. ἀνϑηρὸς εἱμάτων soNj Iph. 

Α. 73. ἀνϑηρᾶς χλόης Cy. 539. 

᾿Ανϑηφόρος. λείμακας ἀνϑηφόρες Iph. 

Α. 1544. 

᾿Ανϑίζειν Ton. 890. 
"AySókpokoc. ἀνϑοκρόκοισι πήναις Hec. 

ZA 

᾿Αγϑοπλίζειν. ἱππεῦσί S ἱππεῖς ἦσαν 

ἀνϑωπλισμένοι Sup. 666. 
" AySoc. “Ἑλλάδος ἄγαγε πρῶτον ἄνϑος 

'Tro. 808. ἀποκείρεται σὸν ἄνϑος Her. 

F.875. ῥοδέων πλόκον ἀνϑέων Med. 

842, ἄνϑεσι ϑάλλων χλωροῖς Iph. 

A. 1296. ῥοδόεντ᾽ ἄνϑεα ib. 1298. 

αἰρόμενος ἄγρευμ᾽ ἀνϑέων Hyp. fr. 
V9. 



ANOP 

᾿Ανγϑρακιά, ἀνϑρακιᾶς ἀποχναύειν Cy. 
357. 

᾿Ανϑρακᾶσϑαι. 
Cy. 609. 

"AvSpa£. ἐπ’ ἄνϑρακος Cy. 243. ϑέρμ᾽ 
ἀπ’ ἀνϑράκων κρέα ib. 373. εἰς μέσες 
τὰς ἄνϑρακας ib. 667. 

᾿Αγϑρώπειος. γίγνωσκε τἀνϑρώπεια 
Inus fr. XXI. 1. 

᾿Ανϑρώπιον Cy. 184. 
᾿Ανϑρωπίσκος Cy. 315. 
᾿Ανγϑρωποδαίμων Rh. 971. 
᾿Αγϑρωποκτονεῖν Hec. 260. 
'"AvSpwrokróvoc. αὐτὲς ὄντας ἀνϑρω- 
ποκτόνος Iph. T. 389, βορᾷ χαίροσιν 
ἀνϑρωποκτόνῳ ; Ογ. 127. 

Ανϑρωπος. ἀνϑρώπε φύσις Hec. 296. 
Or. 3. et Antig. fr. 11. 2. ἄνϑρωπος 
ὧν Or. 8. Antiop. fr. XXXIX. 3. et 
fr. inc. LXX. 2. φϑέγμα ἀνϑρώπο 
λαβεῖν Iph. T. 52. ἀνϑρώπα πέρι 
lon. 239. ὥσπερ ἄνϑρωπον Antiop. 
fr. XXX. 3. οἴησις üvSpors κακᾶ 
Glau. fr. I. ἄνϑρωπος γεγὼς Inus fr. 
XX. 2. ἄνϑρωπος ὦσα Hip. 472. 
ἀνϑθρώπεας ὁρᾷν Hec. 488. ἀνϑρώ- 
ποις ἀεὶ ὁ μὲν πονηρὸς ἐδὲν ἄλλο, 
πλὴν κακὸς k. r. A. ib. 595. τῶν ἐν 
ἀνϑρώποις ib. 805. et Ph. 443, τὴν 
τύραννον ἀνϑρώποις μόνην Hec. 816. 
ἀνϑρώποισιν dx ἐχρῆν ποτε τῶν πρα- 
γμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον ib. 
1187. ἐν ἀνϑρώποισιν ὡς μέγ᾽ εἶ 
κακὸν Or. 120. τὰ χρήματ᾽ ἀνϑρώ- 
ποισι τιμιώτατα Ph, 442, rj ἴσον 
νόμιμον ἀνϑρώποις ἔφυ ib. 541. cf. 
etiam v. 544. πᾶσιν ἀνϑρώποισι φι- 
λότεκνος βίος ib. 972. τιμώμενοι 
xaípestv ἀνϑρώπων ὕπο Hip. 8. ἀλ- 
λοισιν ἄλλος ϑεῶν τε κἀνϑρώπων μέλει 
ib. 104. πᾶς ὀδυνηρὸς βίος ἀνϑδρώπων 
ib. 189. χρῆν δισσὰς φωνὰς πάντας 
ἀνϑρώπες ἔχειν ib. 928. ἀνϑρώποισιν 
εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν ib. 1433. πᾶσιν 
ἀνϑρώποις ἣν ψυχὴ τέκνα An. 419. 
νεῖκος ἀνϑρώποις μέγα γλῶσσ᾽ ἐκπορί- 
ζει '. 648. τὸ φῶς τόδ᾽ ἀνθρώποισιν 
ἥδιτον βλέπειν Iph. A. 1250. à;- 
ϑρώπων ϑέρμ᾽ ἀπ’ ἀνθράκων κρέα Cy. 
373. μέγιτος ἀνϑρώποισιν εἰς τέρψιν 
βίο ib. 520. ἔκ τ᾽ ἀνϑρώπων Ion. 878. 
δὲν ἀνϑρώποισι τῶν Scy σαφὲς Her. 
F. 62. πάντα τἀνϑρώπων ἴσα ib. 
633. ὦ τύραννε ϑεῶν τε κανϑρῴπων 

δαλὸς ἠνϑρακωμένος 

᾿Ανέκα, dor. pro ἡνέκα. 

ΛΝῚΚ 

Aud. fr. VIL. 1.0 πόλλ᾽ Z8y raul - 
ποισιν. κακὰ Antiop. fr. XXII. gx 
£sww ἐδὲν χωρὶς ἀνθρώποις S8 Fr. 
inc. CIV, etc. 

᾿Ανϑυβρίζειν. 
Ph. 623. 

᾿Ανϑυπεργεῖν αἰσχρὰ Hip. 999. 
᾿Ανιᾷν, 808 ἀνιάσῃ (affligeris) Epist. 
IV. 

᾿Ανιαρός. ἀνιαρὸν ὃν τὸ κτῆμα Or. 230. 
ὄνομα ἀνιαρὸν Ph. 1324, εἴτ᾽ ἀνια- 
ρὸν παῖδες τελέϑεσι Med. 1095. λύπην 
ἀνιαροτάτην ib. 1113. 

'Avíópvroc. δρόμοις ἀνιδρύτοισιν Iph. 
T. 971. 

᾿Αγιέναι (ab εἶμι). πάλιν τῶνδ᾽ ἄνειμί 
σοι γένος Her. 210. γῆ ἄνεισ᾽ εἰς 
αἰϑέρα Syl. fr. II. 4. 

καὶ yàp ἀνϑυβρίζομαι 

, ΄ A ei e 99. ὦ, , Αγιέναι (ab ἵημι). ὅταν μ᾽ ἀνῇ νόσος 
μανίας Or. 227. πνεῦμ’ ἀνεὶς ἐκ 
πνευμόνων ib. 277. ὅταν ἀνῇ πνοὰς 
ib. 699. ςάχυν Σπαρτῶν ἀνῆκεν Ph. 
947. φύσημ᾽ ἀνεὶς δύστλητον ib. 1447. 
σολίδα κροκόεσσαν ἀνεῖσα ib. 1498. 
ἐκ ἀγίεις μωρίας Med. 457. 8 μὴν 
ἀνήσω γ᾽ ἐδὲ νῦν προϑυμίας Hip. 285. 
ἄνες Sávaróv μοι An. 532. χεῖρας 
διπτύχας ἀνιέναι lb. 79. ἐπεὶ φυ- 
λακὰς ἀνῆκα Sup. 1042. σήμαντρ᾽ 
ἀνεὶς Iph. A. 825. ἐκ ἀνίεμεν πέτρες 
βάλλοντες Iph. T. 318. ψυχὴν àvei- 
vat r80 Rh. 965. κλῇδες ἀνῆκαν ϑύ- 
ρετρα Bac. 448. χιόνος ἀνεῖσαν 
εὐαγεῖς βολαὶ ib. 60]. ἃς ἀνῆκ᾽ ab- 
ταῖς ϑεὸς 10. 765. ἄνες λόγον Hel. 
449. ποῖ δίκην ἀνήσομεν lon. 253. 
ὡς ἀνῆσαν ἡδονὴν ib. 1170. ζυγη- 
φόρον πῶλον ἀνέντες Her. F. 122. 
παῖδ᾽ ἀνήσειν τὸν σὸν Dic. fr. XIV. 2. 
τὰ μικρὰ εἰς τύχην ἀνεὶς ἐᾷ Fr. inc. 
ΟΧΧΙΧ. 2. ἀνεῖναι τῶν δεσμῶν 
Epist. E) καὶ γόμος ἀνεῖται Or. 939. 
τῇ δ᾽ ἀνειμένος πόλει Ph. 954. πέ- 
πλοις ἀνειμένοις An. 599. ἀνειμένον 
τι χρῆμα πρεσβυτῶν γένος ib. 728. 
κόμπα χάριν λόγοις ἀνεῖται Tro. 1039. 
εἰς τὸ κέρδος λῆμ᾽ ἔχων ἀνειμένον Her. 
3. κανεῖτο (pro καὶ ἀν.) λαγόνας El. 
820. ἀνεϑεὶς φρᾶδος Epist. IV. 

᾿Αγίερος. ἤΑρεος ἀνιέρα Fr. inc. CXII, 
ἀνίερος ἀϑύπων πελάνων Hip. 147. 

κυκλὰς ἁνέκα 
€ £9. 9 

ἁνίκ᾽ ἔλει- περινίσσεται ὥρα Al. 450. 

ἁνίκα TOV üsv τε, K, T. Δ. Án. 11]. 
H 
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- ἐνὶ ναυσὶν ἔβαν Iph. T. 1108. ἁνίκα 

μοῖραι τέλεσαν ταυροκέρων ϑεὸν Bac. 

99. 
"Avíkaroc, dor. pro ἀνίκητος. 

κατον ὡς κρατήσων βίᾳ Dac. 999. 

᾿Ανικέτευτος Iph. A. 1003. 

᾿Αγνίκητος. βρόχοις ἀνικήτοισιν- An. 

997; 

Ν , , 

τον ανι- 

᾿Ανιππεύειν. ανιππεύοντος ἡλία κύκλῳ 

Ion. 41. : 

᾿Ανίπτασϑαι. αἰϑέρ᾽ ἀμπτάμενος (pro 

dvamr.) ἐράνιον Hec. 1100. conf. 

etiam Or. 1376. et Iph. T. 844. ubi 

est πρὸς ai3. εἰμπτ. aiSepía ἀνέπτα 

Med. 441. ἀμπτάμενα πάντα φρᾶδα 

κεῖται Àn. 1220. ἐκεῖνα μετὰ ϑανόντ᾽ 

αἀνέπτατο Her. F. 69. 

᾿Ανιτάναι. πόλις πᾶσ᾽ ἀνέτηκεν δορὶ 

Hec. 494. dvísae (pro ἀνίΞξασο; 

surge ) ib. 499. κήρυξ dvasüc εἶπε 

Or. 883. v. etiam v. 918. «qmi τῷδ᾽ 

ἀνίταται ib. 885. et 900. τρόπαια 

πῶς εἰνατήσεις δορός ; Ph. 575. πύρ- 

γος ἀνέτα διδύμων ποταμῶν ib. 831. 

ἀνατᾶσ᾽ ἐκ ϑρόνων Med. 1163. et 

1190. ὃμαϑέντας dvísm Α1...125. 

εἰνατήσασα ἡμᾶς πιτνδντας ib. 628. 

ἄνα, i, e. ἀνάτηϑι "Tro. 98. v. not. 

" dvísacSat σε χρὴ eic" Apyoc Her. 59. 

dvísy (pro d»ísa, eacila ) τύμβον 

- Hel. 1260. et ita ἀμφήρεις σκηνὰς 

dvísy Ion. 1129. πᾶς ἀνίξτησιν πόδα 

Her. F. 78. εἴγε μή τις Scy ava- 

ςήσειέ vw ib. 719. ϑεῶν ἐνέτησεν 

μόνος τιμὰς ib. 852. 

᾿Ανιξορεῖν. τῷ μ᾽ ἀνιτορεῖς πέρι ; Hip. 

02. σὲ ἀὠνιτορῶ Sup. 110. πάνϑ᾽ 

ἅπαξ με συλλαβδσ᾽ ἀνιτορεῖς Iph. T. 

528. πρϑξερευνητὰς srpar& ἀνιτόρησα 

Rh. 297. ὧν σ᾽ ἀνιφτορῶ πέρι Ion. 

302. δεσπότης ἀνιτορεῖ El. 830. 

᾿Ανίσχειν. ἥλιος ἀνίσχων Phaéth. fr, 

[90537 
᾿Αννόσιος, poét. pro &vóe. ἀννόσιον 

κάρα Or. 481. 

"AvoOoc. διόδος dvóOsc τείχων Iph. 

.'T. 888. 
"Ayoua. ἐξ ἰδίας «votac Hec. 640. 

τὴν ἄνοιαν εὖ φέρειν Hip. 998. ἄνοια 

μεγάλη An. 521. τῆς σῆς ἀνοίας δι- 

δάσκαλον Bac. 345. ἀνοίᾳ τὸν ξυνόνϑ᾽ 

ὑπερφρονεῖ CEd. fr. I. 2.. ταῖς σαῖς 

ἀνοίαις χρήσομαι σοφίσμασιν Iph. T. 

1031. 

| 

l'AvoNoNUZ &w. 

ANON 

᾿Ανοίγειν et ἀνοιγνύναι. 
δῶμα Or. 1561. ἀνοίγετ᾽ (i. e. ἀνοί- 
γετε) Ph. 1075. καϑαρὰν ἀνοίξαντι 
κληΐδα φρενῶν Med. 660. πύλας 
ἀνοίξας 1b. 1313. et Hip. 793. 
ἀνοίξας, ἃ σὺ κάκ᾽ εἰργάσω λάϑρα 
Iph. A. 826. ἀνοίγοντες πύλας Iph. 
T. 100. ἄνοιγ᾽, ἄνοιγε Tro. 304. 
δόμες ἀνοίξας Her. F. 330. ἀνοῖξαι 

σιρὸς Phry. fr. IV. ἀνεῳγμένας 
πύλας doe Hip. 56. μέγας ϑησαυρὸς 
ἀνοίγνυται κακῶν lon. 923. ἐπεὶ δ᾽ 
ἀνῴχϑη πρᾶγμα ib. 1563. 

᾿Ανοιδεῖν. εἰνοιδῆσαν κῦμα Hip. 1210. 

᾿Αγνοικτέον lon. 1387. 
"Ayowroc Tro. 782. 
"Avowrpoc. 80 ἄνοικτρόν T ἐκβαλλόν- 
των δάκρυον Iph. T. 227. 

᾿Ανοίκτως Tro. 751. 

εἰνοιγέτω τις 

᾿ΑνοιΞξέον Her. F. 1221. ἀνοιξέος λόγος 
Fr. inc. CX XV. 

᾿Ανοιτρεῖν. | àvoispyijsaré vw Bac. 977. 
᾿Αγόλβιος Antig. fr. XV. 2. 
"AvoA[Joc. £v ἐσϑλοῖς καϑήσεσϑ᾽ ἄνολ- 

fo. Fr. inc. CXVII. 2. γαῖαν εἰς 
ἄνολβον Hel. 254.. ἄνολβον ὄνομα 
Iph. A. 354. ἄνολβα εἰπεῖν ib. 448. 

ἀνωλόλυξε Med. 1173. 

et Iph. T. 1337. ποίαν βοὴν àvo- 
λόλυξας Kázopoc Tro. 1000. Θήβας 

ονωλόλυξα Bac. 24. 
"Avouppoc. ποταμθ ῥοαὶ καρπίζεσιν 

ἄνομβροι Bac. 406. 
'Avopía. ἀνομία νόμων κρατεῖ Iph. A. 

1095. ἀνομίᾳ Spacvc Iph. T. 275. 

ἀνομίαν ὀφλισκάνειν Ion. 443. ὁ 

ϑεὸς ἀνομίᾳ xpatvov Her. F. 757. 
"Avopoc. ἄνομος ὃ φϑόνος Απ. 492. 

φονεύδσα τὸν ἄϑεον, ἄνομον Bac. 993. 

et 1018. ἀνόμϑ8 ἀφροσύνας 10. 386. 

ἀνόμων κακῶν Or. 1455. ἄνομα 

δρῶντα παῖδας Iph. A. 399. ἄνομα 
(i. e. ἀνόμως) τεκεῖν ἐμὲ Ph. 383. 

᾿Ανόμως Med. 1000. 

᾿Ανόνητος. ἀνόνητον ἔλαβε τὸν 'EXévac 

γάμον Or. 1501. πλϑτος ἀνόνητος 

Melan. fr. IX. 6. ἀνόνητον ἄγαλμ᾽ 

οἴκοισι τεκὼν Hip. KaX. fr. in fin. et 

ita fere etiam "Thes. fr. III. ἀνόνητα 

κεκτήμεσϑα rà'ya Ion. 379. ἀνόνητα 

adverbial. positum : ἀνόνητά γε τόνδε, 

sc. ἔτεκον Hec. 766. et ita ἔτεκες 

ἀνόνητα Hip. 1145. ἀνόνητ᾽ ἀνόνητ᾽ 

ἐνύμφευσας Al. 414. ἀνόνητα y ἱκε- 
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τεύθσαν Her. F. 716. ὃν ἀνόνητ᾽ 
ἔϑρεψας El. 507. et ἀνόνη᾽ v. 508. 

'"AvopS8v. σὺ γάρ μ’ àvopSoic Sup. 
1227. πειρῶ &vop38y σῶμ᾽ ἐμὸν Bac. 
364. 

"Avópoooc. ἀνορόφοις πέτραις Bac. 38. 
᾿Ανορχεῖσϑαι. — kdvepxnoápunv (pro kai 
ἀνωρχ.) Sup. 719. 

᾿Αγόσιος. ἀνόσιον ξένον Hec. 852. 
ἀνόσιον φόνον Or. 374. et Med. 
1305. ἀγόσιός εἰμι, ματέρα κτανὼν 
Or. δ45. ἐκεῖνον ἡγεῖσϑ᾽ ἀνόσιον ib. 
994. ἀνόσιον λέγων, scil. ἐμὲ ib. 765. 
ἀνοσία πατρὸς ib. 1213. et Iph. A. 
1319. ἀνόσιος πέφυκας Ph. 612. 
ὄλεϑρον ἀνόσιον Iph. (T. 872. ἀνδρὸς 
àvocía Bac. 613. et Cy. 847. Κύ- 
κλωπος &vocía Cy. 26. «odi ςείβων 
ἀνοσίῳ Hel. 875. πρὸς τὸν ἀνόσιον 
ib. 1060. κρᾶτα ἀνόσιον τεμὼν Her. 
F. 567. βρόμον ἐπὶ ἀνόσιον ib. 1212. 
βίον ἀνόσιον ib. 1302. ἀνύσιον γήμας 
γάμον ἘΠ. 920. γάμες ἀνοσίες Ion. 
1093. et ἀνοσίων γάμων El. 600. 

“ἀνοσίων ἀνδρῶν ὕπο Her. F. 853. 
&vocíac piásopac ἘΠ. 683. ἀνοσίῳ 
συμφορᾷ Hip. 814. ἀνοσίε δαιτὸς 
Cy.689. ἀνόσιον ϑέαν Her. F. 323. 
ἀνόσιος γυνὴ El. 645. γυναῖκας 
ἀνοσίος Or. 517. ἀρὰς ἀνοσίες Med. 
607. σφαγαῖσιν ἀνοσίοισιν Iph. A. 
1318. et ἀνοσίαις σφαγαῖς Tro. 1315. 
ἀνόσιον κάρα Cy. 437. et Her. F. 
255. ἀνόσιον μίασμα Her. Εἰ, 1233. 
ἀνόσια δρῶν Or. 560, ἀνόσια πράσ- 
σων Iph. A. 1105. ἀνοσίων προσ- 
φαγμάτων Ἴτο. 624. δείπνων àvo- 
σίων Cy. 3l. ἀνόσια εἰργάσω EI. 
1170. ἀνοσίων νυμφευμάτων ib. 1261. 
&vocwráre ἕένα Hec. 790. ἀνοσιώ- 
τατος Κύκλωψ Cy. 377. ματρὸς àvo- 
-ewrüárac Or. 24. ἀρὰς ἀνοσιωτάτας 
Ph. 67. ἔργον ἀνοσεώτατον Hec. 792. 
Or. 286. et Med. 796. &TOsEp8puaL 
πατρίδος ἀνοσιώτατα (ubi adverbial. 
ponitur) Ph. 496. 
᾿Ανοσίως. ὦ κάτω γῆς ἀνοσίως οἰκῶν 
ΕἸ. 677. 

" Avococ. ἄνοσος κακῶν Iph. A. 982. 
ἄνοσος ἦν λοιβὴ ϑεῖῶ Ion, 1201. 
σον λοχεύει σε ib. 1596. 

᾿Ανόξιμος. τὰν ἀνόςξιμον τέκγων Her. 
F. 431. 

ΓΑ vosoc Iph. T. 751. 

ἄνο- 

ANTE 

᾿Ανοτοτύζειν. κανωτότυξεν (pro καὶ 
dv.) Hel. 376. 

" Avra, adverb. Al. 880. 
᾿Αγταγωνιςής. ἔρωτος αἀνταγωνιτὴν 

μέγαν Tro. 1006. ΄ 
᾿Ανταῖος, dvraíav πλαγὰν An. 844. 
ἀνταίαν πομπὰν Iph. A. 1324. 

᾿Αγντακόειν. τάδ᾽ dvrákeé με Hec. 321. 
kdu8 νυν dvrákecov Sup. 569. πρὸς 
ἄγ᾽ εἶπας, ἀντήκοσας Her. 1014. 

᾿Αντάλλαγμα γενναίε φίλα Or. 1157. 
᾿Αγταλλάσσειν, vel ττειν. δάκρυα dv- 
ταλλάσσετε τοῖς τῆσδε μέλεσι γαμη- 
λίοις 'lro. 351. ϑάνατον ἀνταλ- 
λάξεται Ph. 1027. πέπλων λευκῶν 
μέλανας ἀνταλλάξομαι Hel. 1094. 

᾿Ανταμείβεσϑαι. σὺ δ᾽ ἀντάμειψαί yw 
Ph. 293. ἴσως με ἐκ ἀνταμείψῃ Tro. 
915. 

"Avrüv. ἣν γάρ νιν πομπαῖς ἀντήσαις 
Iph. A. 160. ἀντάσω Μενέλᾳ Tro. 
212. ἐπείπερ πρῶτος ἤντησεν πατρὶ 
Ion. 802. 

᾿Ανταναλίσκειν. 
Or. 1165. 

᾿Ανταποκτείνειν. τὰς kravóvrac àvra- 
ποκτεῖναι Hec. 262. μητέρ᾽ ἀντα- 
ποκτενεῖ Or. 508. cf. etiam v. 514. 

᾿Ανταπολλύναι.  TÀC κτείνοντας àvra- 
πολλύναι lon. 1328. αὖτις ἀντα- 
πώλετο Sup. 743. αὐτὸς ἀνταπόλλυ- 
μαι Iph. T. 715. αὐτὸς αἀνταπωλόμην 
Hel. 105. 

᾿Αγνταυγεῖν. δεινὸν ἀνταυγεῖ φόνον ΟΥ. 
1519. κνανωπὸν ἀνταυγεῖ σέλας Fr. 
inc. B. 46. 8. 

᾿Ανταφιέναι. ἀνταφῆκά σοι πάλιν, 86. 
δάκρυ Iph. A. 478. 

᾿Ανταχεῖν, dor. pro ἀντηχεῖν. ἀντά- 
xncav ὕμνον Med. 426. 

᾿Αντειπεῖν. ἐδεὶς πρὸς τάἀδ᾽ ἀντείποι 
βροτῶν Iph. A. 1210. ἄρ’ ἔχοιμεν 
ἀντειπεῖν ἔπος; ib. 130], μηδὲν 
ἀντείπητε El. 361. δίκαιά γ᾽ ἀντει- 
πεῖν ἔχων Tel. fr. XVI. 3. 

"Avrepür. ἐρῶντί y &vrtpdc ἵππων 
ἐμοὶ Rh. 184. ! 

᾿Αντερείδειν. καἰντέρειδε (pro καὶ ἀν- 
τήρ.) Sup. 702. 

᾿Αντερεῖν. τίς ἀντερεῖ; Med. 364. et | 
Al. 1086. ἐδεὶς ἀντερεῖ βοελεύμασι 
Hip. 402. cf. etiam AI. 618. 

" AvreoSat. ἄντομαί et rijoce πρὸς γε- 
γνειάδος Med.. 709. πρὸς σὲ τῷ c7. 

ἵν᾽ ἀνταναλώσωμεν 



ANTI 

ἄντομαι Διὸς Al. 1101. cf. etiam An. 

922. Sup. 2/8. et Her. 227. πρὸς 

γενεία σ᾽ àvrópeo2a Iph. A. 1247. 
᾿Αντέτασϑε. | vid. ἀνατείνεσϑαι. 

᾿Αντέχειν. ἔς T ἂν αἰὼν óvpüc ἀντέχῃ 

ΑἹ 338. ἀντέσχομεν μὴ λαβεῖν E pist. 

V. p. 503. 50. ἀντέχϑβ ϑυγατρὸς Iph. 

A. 1867. μήτ᾽ ἀντέχϑ r8 γ᾽ το. 

722. καντέχῃ (i. e. καὶ ἀντ. el tenes ) 

πέπλων ób.745. ἐμᾶς X3ovóc ἀντε- 

xopívec Her. 866. μὴ vov ἔτ᾽ οἴκτων 

ἀντεχώμεϑα Ion. 970. ἀνϑέξομαι καὶ 

τῆσδε, καὶ σᾶ, κ. τ. À. 1b. 1404. 
᾿Αντήλιοι ϑεοὶ Meleag. fr. ΧΧΙ, 

᾿Αντήνωρ, nom. propr. viri Fr. inc. X. 
o 

"Avrüpgc. ἀδελφὸν ἀντήρη λαβεῖν Ph. 

761. τὸς ἔξω σειραφόρες ἀντήρεις 

Iph. A. 224. ἀντήρη ἐμὴν δεξιὰν νι- 

κηφύόρον Ph. 1376. Φοινίκας ἀντήρη 

χώραν Tr. 22]. 
᾿Αντηρίς. ἐκ μέσης ἀντηρίδος Fr. inc. 

CCXII.2. ἐξ ἀντηρίδων Rh. 785. 

᾽᾿Αντηχεῖν. ἀντηχήσατε παιᾶνα ΑΙ. 

425. 
᾿Αντί. ἀντὶ πολλῶν Hec. 280. ἀνϑ᾽ 

ὅτα ib. 1131. et 1136. Alc. 247. et 

Iph. T. 926. ἀντὶ τῦδε τῷ κακθ Or. 

645. ἀνϑ᾽ ἑνὸς ib. 650. ἀντὶ παίδων 

καὶ γαμηλίεα λέχες ib. 1050. ἀντὶ 

αἵματος Ph. 944. ἀντὶ τῶνδε Med. 

510. ἀντὶ βαρβάρε χϑονὸς ib. 536. 

νήπ᾽ ἀντὶ νηπίων ib. 891. ἣν νῦν 

ἀντὶ c8 ϑαυμάζομεν ib. 1144. ἀντὶ 

r80e δυσσεβδς φόνε ib. 1383. ἀντὶ 

τῷ kaA8 Hip. 382. γενοίμαν ἀντὶ c8 

νεκρὸς ib. 1410. ἀντὶ σᾶ legitur 

etiam Al. 331. et An. 908. et saepius. 

ἀντὶ τῶνδε τῶν κακῶν Hip. 1423. 

ἀντὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς ΑἹ. 288. ἀντ᾽ 

ἐμᾷ 10. 878. ἀντὶ σᾶς ψυχᾶς ib. 463. 

δύο ἀντὶ μιᾶς ψυχὰς ib. 903. cf. etiam 

Er. fr. 1.56. ἀντὶ τῶν πρὶν ὀλβίων ópo- 

νημάτων Δι. 104. ἀντὶ τῶν δεδραμέ- 

νων ib. 809. ἀντὶ παιδὸς ϑανασίμων 

βελευμάτων ib. 1059. ἀντ᾽ εὐβολίας 

Sup. 161. ἀντὶ τὸ τάχες ib. 419. 

ἀντὶ παρϑένϑα Iph. A. 105. ἀντὶ σώ- 

ματος r&ps Iph. T.821. ἀντὶ νικητη- 

ρίων Ττο. 969. ἀντὶ τἀγαϑ Hel. 

318. δυσσε[θὴς ἀντ᾽ εὐσεβᾶς ib. 1035. 

χάρις ἀντὶ χάριτος ἐλϑέτω ib. 1250. 

παιδὸς ἀντ᾽ ὀπτηρίων Ion. 1127. ἀντὶ 

τῶν λόγων Her. F. 239. ἀντὶ oes 

ANTI 

παιδὸς ib. 519. ἀντὶ χρητῶν λόγων 
El. 358. etc. 

᾿Αντιάζειν. ἀντιάζω Al. 402. ἀντιάζω 

σὲ Àu. 573. et Ion. 1119. ἀντίασον 

Sup. 272. ἀντίαζε Iph. T. 1053. 

᾿Αντιβαίνειν. ἂν ἀντιβαίνῃ Iph. A. 

1016. πλευραῖσιν ἀντιβᾶσα r8 δυσ- 

δαίμονος Bac. 1124. 

"Avrvyéyge, nom. propr. medici Epist. 

II. 
᾿Αντιδέρκεσϑαι. καντιδέρκεται (pro καὶ 

ἀντιδ.) δορὸς ταχεῖαν ἄλοκα Her. F. 

163. 
᾿Αντιδέχεσϑαι. φίλας χάριτας ἔδωκα; 

καντεδεξάμην Iph. A 249297 

᾿Αντιδιδόναι. ἃ δ᾽ ἀντιδδναι δεῖ σ᾽ 

ἀπαιτέσης ἐμδ Hec. 272. ἀντιδᾶσα 

τῆς ἐμῆς τὰ φίλτατα ψυχῆς ΑΙ. 341. 

ἣν ἔγημεν ἀντιδὲς 10. 959. ἔλαφον 

ἀντιδᾶσά pa Iph. T. 28. et 783. p 

καντιδώσεις τῷδε τὸς αὐτὲς λόγθο: 

ib. 737. σὺ δ᾽ ἀντιδώσεις χρυσὸν 

πόσον; Ογ. 138. Κυκλώπων ἀντιδὲς 

βοσκήματα ib. 164. βότρυος ἐμοὶ 

πῶμ᾽ ἀντιδόντες ib. 191. ὧν ἀντιδδ-- 

ναί σ᾽ οἵδ᾽ ἀπαιτᾶσιν χάριν Her. 221. 

ἀντέδωκ᾽ εἴδωλον Hel. 089. νύμφας 

ἡμῖν κῆρας ἀντέδωκ᾽ ἔχειν Her. F. 

481. χάριν σοὶ---τήνδ᾽ εἰντιδώσω 1b. 

1337. δεινὰ δ᾽ ἀντέδωκέ σοι El. 957. 

᾿Αντιδολεύειν. ὅστις μὴ ᾿ντιδολεύει τοῖς 

τεκᾶσι Sup. 362. 

᾿Αντιδρᾷἅν Anu. 499. ὑμᾶς ἀντιδρᾷν 

ὀφείλομεν Sup. 1178. 

᾿Αντιδωρεῖσϑαι. ϑεοί σοι ἐσϑλῶν ἀμοι- 

βὰς ἀντιδωρησαίατο (pro fjcauvro) 

. Hel. 158. 
᾿Αντικηδεύειν. 
Ion. 734. 

᾿Αντικηρύσσειν. ἐδὲν τοῖσδ᾽ ἀντεκήρυξεν 

λόγοις Sup. 673. 

᾿Αντικλάζειν. κραυγὴ πέτραισιν dvré- 

κλαγξεν An. 1146. βακχεῖον dvré- 

κλαζον εἰλλήλαις μέλος Bac. 1055. 

᾿Αντιλάζεσϑαι et ἀζυσϑαι. ἀντιλάζε 

πόνων ἐν τῷ μέρει Or. 452. et ita πό- 

νων ἀντιλάζυσϑαι 10. 751. ἡ δ᾽ àvre- 

λάζετο Med. 1216. ἀντιλάζυται παί- 

δων παρ᾽ αὗτϑ τοιάδ᾽ Sup. 363. ὃ σοὶ 

καιρὸς ἀντιλάζυται Iph. Δ. 1109. ὃ 

νῦν ἀντιλάζομαι χερὶ ib. 1227. 

᾿Αντιλαμβάνειν. τᾶς ἥβας ἀντιλαβεῖν 

Her. F. 646. σώφρον᾽ ἀντιλήψεται 

ΔΑ. 742. ἔργοισι δ᾽ ἔργα διάδοχ᾽ ἀν- 

, , X ^ εἰντικηδεύω σὲ πατρὸς 
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τιλήψεται ib. 744. 
Tro. 464. 

᾿Αντιλέγειν. ἐκ ἀντιλέξοντα Hip. 993. 
ἀντιλέγοντα ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς ἐκ ἀξίοις 
Epist. V. 

᾿Αντιλεκτέον Her. 975. 
᾿Αντίλογος. ἀντιλόγοις πηδῶντ᾽ ἀνελ- 
πίτοις τύχαις Hel, 1156. 

᾿Αγτιμηχανᾶσϑαι. Ζεὺς ἀντεμηχανή- 
σᾳιϑ᾽, οἷα δὴ ϑεὸς Bac. 291. 

᾿Αγντίμολπος. ἀντίμολπον ἧκεν κωκυτὸν 
Med. 1176. 

"Avríoc. γυναικὸς ἀντίοι saSévrec Or. 
1461. rérow ἀντίαν γνώμην ἔχω 
Sup.198. ναῦς ἀντίας Ἑλληνίσιν Ion. 
1160, ἀντί᾽ ἅρμαϑ᾽ ἅρμασιν Sup. 667. 

᾿Αντίπαλος. ἀντίπαλον χαλκῷ κοσμή- 
cac Ph. 803. ὑμεναίων γόος àvrí- 
παλος Al. 925. γίγαντ᾽ ἀντίπαλον 
ϑεοῖσιν Bac. 544. ποινὰς 980 ἀντι- 
πάλες Iph. T. 446. ἦλϑεν ἐπὶ τἀν- 
τίπαλον Bac. 278. βάρος ἀντίπαλον 
Her. F. 1205. πάντα τἀκεῖσ᾽ ἐνθάδ᾽ 
ἀντίπαλα Tro. 285. 

᾿Αντίπηξ. κοίλης ἐν ἀντίπηγος κύκλῳ 
Ion.19. κύτος εἱλικτὸν ἀντίπηγος ib. 
40. παλαιὰν ἀντίπηγα ib. 1338. λα- 
βὼν τήνδ᾽ ἀντίπηγα ib. 1380. περί- 
πτυγμ᾽ ἀντίπηγος εὐκύκλϑ ib. 1391. 

᾿Αντίποινα. λύμας ἀντίποιν᾽ ἐμᾶς Hec. 
1074. ἀντίποινα 9 ἐκτίνων Her, F. 
θῶες 

᾿Αντιπορϑεῖν. καἀντιπορϑήσω (pro καὶ 
ἀντιπ.) δόμες Tr. 359. 

᾿Αντίπορϑμος. ἀντίπορϑμα ἠπείροιν 
' δυοῖν πεδία Ion. 1585. Πελοπίας χϑο- 
νὸς ἐν ἀντιπόρϑμοις Meleag. fr. I. 2. 

"Avríéropoc. Ἑλλάδ᾽ ἐς ἀντίπορον Med. 
210. Αρτεμιν Χαλκίδος ἀντίπορον 
Iph. A. 1493. 

᾿Αγτιπράσσειν Epist. IV. 
᾿Αντίπρωρος. κατ᾽ ἀντίπρωρα vavsáS- 
pov Rh. 136. ἀντίπρωρα σείοντες 
βέλη ἘΠ. 846. 

᾿Αντίπυργος. ἀντίπυργον ἐπιβᾶσαι πέ- 
τραν Bac. 1095. 

᾿Αντισηκᾶν. ἀ 

ἐκ εἰντιλήψεσϑε; 

ἀντισηκῶσας σὲ φϑείρει 
ϑεῶν τις Hec. 57. 

"Avrísowoc. σκιᾷ ἀντίξοιχος An. 746. 
᾿Αντιτάσσειν. ἀλλήλοισιν ὁπλίτην spa- 
τὸν ἀντετάξαμεν Her. 80]. ἀντι- 
τάξομαι κτενῶν σε Ph. 625. ἄρ᾽ ἀν- 
τιτάσσομαι σὸν φόνον Sup. 1143. 

᾿Αντιτείνειν, τῷ ἀναγκαίῳ τρόπῳ ὃς 

ANTP 

ἀντιτείνει Her. F. 283. ὁ μὴ 
τείνων τοῖς λόγοις Pro. fr. II. 2. 

᾿Αντιτέμνειν. πολυπόνοις ἀντιτεμὼν 
βροτοῖσι Al. 975. 

᾿Αντιτίεσϑαι πόσιν δίκῃ τῶνδ᾽ ὠντιτί- 
σασϑαι κακῶν Med. 261. 

᾿Αντιτιϑέναι. δύο ἀντίϑες δυοῖν Or. 
550. ἴσας ἸἾσοισι πολεμίοισιν ἀντι- 
ϑεὶς Ph. 757. ἀντιϑέντας ἐν ναοῖς ἢ 
χαλκὸν, x, τ. . Hip. 620. τὴν ἐνθάδ᾽ 
Αὖλιν ἀντιϑεῖσα τῆς ἐκεῖ Iph. T. 358. 
αἰντιϑεῖσ᾽ ἀμείψομαι τοῖς σοῖσι τεἰμὰ 
—Aairiápara "Tro. 917. ἀντίϑες γὰρ 
Her. 154. ἣν μὴ πόδ᾽ ἀντιϑῇ ποδὶ Hel. 
986. καἀντέϑες (pro καὶ ἀντ.) παῤῥησίᾳ 
El. 1049. 

᾿Αγντιτιμωρεῖσϑαι. ἵν’ αὐτὲς ἀντετι- 
μωρησάμην Iph. T. 357. φονέα πα- 
τρὸς ἀντετιμωρησάμην ΕἸ. 849. 

᾿Αγτιτινάσσειν. ἀντετίναξ᾽ ἐλϑὼν δῶμα 
Bac. 623. 

᾿Αντιτίνειν νήπι᾿ ἀντὶ νηπίων Med. 891. 
᾿Αγτιφεύγειν. κὄτ᾽ ἀντιφεύγει παιδὸς 
ἀντὶ c8 πόσις El. 1091. 

᾿Αγντιφϑέγγεσϑαι. φρικῶδες ἀντεφϑέγ-- 
yero Hip. 1216. 

᾿Αγτίφωνος. ἀντίφων᾽ ἐμῶν sevaypá- 
των κλύεσαι Sup. 800. 

᾿Αγντίψαλμος. ἀντιψάλμος φδὰς Iph. 
T. 178. * 

5 
αντι- 

᾿Αγτλεῖν, λυπρὸν ἀντλήσει βίον Hip. 
898. conf. etiam v. 1049. δέκα ἀν- 
τλήσας ἔτη Tro. 433. αἱματηρὸς πέ- 
λανος ἠντλεῖτο λόγχῃ Rh. 431. 

" AvrAoc. ἀλίμενον ἐς ἄντλον ἐμπεσὼν 
Hec. 1025. ἄντλον εἴργων ναὸς Tr. 
686. εἰς ἄντλον ἐμβήσῃ πόδα Her.169. 

᾿Αντοικτείρειν. ἡμεῖς σ᾽ ἄρ᾽ αὖϑις ἀν- 
τοικτείρομεν Ion. 312. 

᾿Αγτολὴ, pro ἀνατολή. àsépov ἐπ᾽ ἀντο- 
λαῖς Melan. fr. XXVII. 2. 

'Avrpatoc Ag. fr. XI. 
" Avrpov. stíxXovrac eic τόδ᾽ ἄντρον Cy. 
87. ἐπηχεῖ ἄντρον ib. 425. kg βέβηκ᾽ 
ἄντρα μυχῶν ib. 478. ἐν ἄντρα μυ- 
χοῖς κρύψας γυναῖκα Hel. 4381. εἰς 
ταὐτὸν ἄντρον lon. 17. εἰς ἄντρα 
κοίτας ib. 892. πρόσβοῤῥον ἄντρον 
ib. 937. κατ᾽ üvrpovib.949. ἐν àv- 
τρῳ ib. 958. ἀνὰ δ᾽ ἄντρον ἔρημον 
ib. 1494. δωδεκαμήχανον ἄντρον 
Hyp. fr. IX... ζάϑεα ἄντρα δράκοντος 
Ph. 239. κατ᾽ ἄντρα νύχια An. 1225. 
πετραίων ἀπ᾽ ἄντρων Iph. A. 1082. 
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κρύψωμεν δέμας kar ἄντρα Iph. T. 
107. ἐν ἄντροις Rh. 970. Bac. 123. 

Ion. 501. et Inus fr. XXII. οἰκδσ᾽ 
ἄντρ᾽ ἔρημα Cy. 22. cf. etiam v. 118. 
καϑαροῖσιν ἄντροις ib. 35. etc. (nam 
sepius hzc vox in Cycl. legitur) ἐξ 
ἄντρων Hel. 482. oi) ἄντροισιν aic- 
χύνην τινὰ lon. 288. Κέκροπος ἐς 
ἄντρα ib. 1400. 

"Αντυξ. ὑπ᾽ ἄντυγι χορδᾶν Hip. 1135. 
μάρπτει χερσὶν ἡνίας ἀπ᾽ ἄντυγος ib. 

1188. ἄντυγι ξυνείπετο ib. 1231. 
παρ᾽ üvrvya Iph. A. 229. et Rh. 373. 
ἵππων ἐπὶ üvrwya βαίη Rh. 238. 
δίφρε elo£9)auvev ἄντυγα Her. F. 948. 
ἐξέπιπτον ἀντύγων ἄπο Ph. 1200. 
ϑραύσαντες ἀντύγων χνόας Rh. 118. 
πωλικῶν ἐξ ἀντύγων lb. 567. 

"Avrwmóc. ἐν ἀντωποῖς βλεφάροισιν 

Iph. A. 584. 
" Avvópoc Tr. 1084. σμύρνης ἀνύδρϑ Ion. 

89. ἐπὶ τὰς ἀνύδρες ἕδρας Al. 113. 
᾿Ανύειν. ἐκ ἤνυσ᾽ (i. e. ἤνυσα) Hec. 
036. ἐδὲν ἤνυον ib. 1167. et ἐδὲν 
ἤνυεν Απ. 1138. βραδεῖς μῦϑοι 
πλεῖξον ἀνύεσιν σοφὸν Ph. 456. ἐπὶ 
μηλόσπορον ἀκτὰν ἀνύσαιμι Hip. 743. 
ποτανοὶ ἤνυσαν τὸν 'Atóav Sup. 
1141. ζυγὰ δ᾽ ἤνυσε δόλια Τροία Tr. 
595. μάτην αὐτὸς (sc. τὸς πόνϑδε) 
ἤνυσα Her. F. 576. 

᾿Ανυμέναιος Hec. 416. et Iph. T. 856. 
ἀνυμέναιε παρϑένε Her. F. 884. àvv- 
μέναια ἐκηδεύϑη Ph. 349. 

᾿Αγνυμνεῖν. ἀνύμνησας δίκαν El. 1190. 
"Avvu$oc Hec. 416. νύμφην ἄνυμφον 
ib. 6129. ἄνανδρον kai ἄνυμφον Hip. 
548. ἄνυμφα μέλαϑρα κεῖται Hel. 1135. 

᾿Ανυςός. ἐκ ἔτ᾽ ἀνυτὸν Her. 961. 
^Avürsu" ἐκ ἤνυτον Bac. 1098. v. not. 
"Avw. τὰς ἄνω δείσας Hec. 791. πέ- 

τρα, γῆς ὑπερτέλλεσ᾽ ἄνω ib. 1010. 
πέλεκυν ἐξάρασ᾽ ἄνω ib. 1279. ϑοά- 
ζων αἰϑέρος ἄνω καπνὸς Or. 1542. 
ἄνω τε καὶ κάτω τείχη μετρῶν Ph. 188. 
Formulam ἄνω τε καὶ κάτω invenies 
etiam Sup. 689. Bac. 740. et 752. 
Her. F. 953. et Pi. fr. VII. 3. et sine 
copula ἄνω κάτω Iph. T. 282. Dac. 
349. et. 602. Her. F. 1307. et El. 

842. ἄνω ποταμῶν ἱερῶν xwp8ct πα- 
γαὶ Med. 410. 
ἐπεπήδων Hip. 1234. ἄνω μεταβὰς 

βίοτον ib..1292. πέποιϑ᾽ ἄξειν ἄνω 

σύριγγες ἄνω τροχῶν 

AEEN 

"AXkgsw Al. 856. ἐκ ἀνάξεις τὰς 
$3uuévec ἄνω ib. 991. ἄνω ἂν ῥέοι 
τὰ πράγμαϑ᾽ ὅτως Sup. 520. λαὸν 
ἐκτείνοντ᾽ ἄνω ib. 654. τὰ μὲν πυρ- 
y8c ἄνω "Tro. 608. ὀρϑὸν μεϑίει 
βλάτημ᾽ ἄνω Bac. 1069. βλέπετ᾽ 
ἄνω Cy. 210. ἄνω ἐπ’ ὄχϑον εἶμι ib. 
702. κύκλος πανσέληνος ἠκόντιζ᾽ ἄνω 

Ion. 1155. γῆς ἥκοντ᾽ ἄνω Her. F. 

616. ἐς ὄγκον ἐκ ἄνω βλέπειν τύχης 
Alemwon. fr. II. 2. τὸν δ᾽ jp ἄνω 
Inus fr. XVI. 8. ϑεῶν ἄνω ψυχὰς 
ταράσσει ῬΑ, fr. 2. αὐτὸν τῶν 
φρενῶν ἐξῇρεν ἄνω Fr. inc. B. 49. 

, , 3 - »} , p 

Αγνώγειν. εὐμενῆ ἄνωγε νιν---Ὑνωμὴν 

ἔχειν Or. 119. ἄλλον τινὰ--- σώζειν 
ἄνωχϑι Al. 1047. συμμάχες ὁπλίζεσ- 
Sat τάχος ἄνωχϑε Rh. 987. κλαίειν 
ἄνωγα Cy. 339. et 697. τέμνειν 
ἄνωχϑ᾽ ἐλϑόντας bXepysc δρυὸς κορ- 
μὲς Her. F. 241. 

"Avery. £spej/ ἄνωθεν περιβαλὼν 
κάτω χϑονὸς Tr. 1243. ὅταν ἄνωϑεν 
ὄμβρον ἐκχέῃ Cy. 322. τοῖς ἄνωϑεν 
πᾶσιν ἀνϑρώποις Hel. 1020. 

᾿Ανώμαλος. τῶν βροτείων ὡς ἀνώμαλοι 

τύχαι Scy. fr. IT. 1. 
᾿Ανώμοτος. 3| φρὴν ἀνώμοτος Hip. 612. 
Avevópasoc. ἄῤῥητ᾽, ἀνωνόματα Hec. 
714. 

᾿Ανώνυμος Hip. 1028. ἐκ ἀγώνυμος 
πεσὼν ἔρως εἰς σὲ ib. 1429. ἀνώνυμος 
-οἶχον οἰκέτην βίον Ion. 1372. ἀνώ- 
νυμοι ϑανόντες Iph. T. 502. εἰς φίλαν 

γᾶν ἐμπεσεῖσϑ᾽ ἀνώνυμοι Tr. 1319. 
ἐκ ἀνώνυμος ϑεὰ Hip. 1. ἡμῖν γῆ 
πατρὶς ἐκ ἀνώνυμος Hel. 16. ταῖς 
ἀνωνύμοις ϑεαῖς Iph. 'T. 944. 

᾿Ανωφελής. τότε ἦσϑ᾽ ἀνωφελὴς Or. 

1616. πενϑερὲς ἀνωφελεῖς λαβὼν 

Hip. 636. οἱ μὲν ὄλβιοι, ἀνωφελεῖς 
τε Sup. 239. ἀνωφελὴς γυνὴ Hip. 
638. ἐκ £st κτῆσις ἀνωφελεΞτέρα Alex. 

fr. VI. 4. 
" AÉevoc, et poét. ἄξεινος. 

οἴκας ναίω Iph. T. 218. ἐπὶ ῥηγμῖσιν 
ἀξένα πόρε ib. 253. πόντον ἦλϑεν 
ἄξενον ib. 341. ἀνὴρ ξένοισιν ἄξενος 
Fr. inc, LXXXV. 1. ἄξεινον ἐκπε- 

ρᾶσαι ξυμπληγάδα An. 795. ἥκω 
ἄγνωςον εἰς γῆν, ἄξενον Iph. T. 94. 
ἄξενον Ξτέγην ἐμβεβῶτες (γοϊ. 91. 

ἀξένες ἐπιδρομὰς Hel. 411. ἀξενώ.- 

τερος ἐγὼ Alc. 559. Συμπληγάδων 

, , , 

ἀξείνα πόντα 
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πετρᾶν ἀξεγωτάταν εἰσβολὰν Med. 
1264. 

'Alía, subst. κατ᾽ ἀξίαν Hec. 374. 
. τιμήματος τῆς ἀξίας Hip. 623. 
τὴν ἀξίαν Her. F. 146. 

᾿Αξιόϑρηνος κόρος ΑἸ: 907. 
᾿Αξιοπενϑής. ἀξιοπενϑεῖς φῆμαι Hip. 
1465. 

"Afwc. ἄξιος τιμῆς Hec. 309. ερί- 
μνης ἄξιον λόγον Hip. 1157. ἀγῶνα 
ἄξιον πόνα Al. 1030. ἄξιος καὶ σὺ, 
καὶ πόλις σέϑεν Sup. 1180. ἐκ ἄξιος 
κακῶς ἀκόειν Iph. A. 103]. πλέτο 
οἶκος ἄξιος προσεικάσαι Hel. 69. ἄξιος 
δόμων El. 252. αἶνον ἄξιον φέρει ib. 
1062. ςήσεται κατόπιν ἀξίῳ γε ὄντι 
Epist. IV.  r&rov δὴ ἄξιον νόμιζε 
Epist. V. p. 503. 26. Κάτορος ἐκ 
ἀξίῳ (in dual.) El. 1064. ἐπὶ μεῖζον 
ἔρχεται τῆς εὐγενείας τὄνομα τοῖσιν 
ἀξίοις Hec. 381. σφαγέντα τ᾽ ἐκ ἄξι᾽, 
ἐδ᾽ ὑπ’ ἀξίων Sup. 818. ἄξι᾽ ἀξίων 
γεννητόρων ἤϑη φυλάσσεις Ion. 735. 
ἀξίας τυραννίδος 420]. fr. XX. 2. 
κακθς ἀποπτύωμεν, ὥσπερ ἄξιοι Inus 
fr. ΧΙ. 2, σπεδῆς ἀξίας Epist. IV. 3. 
cf. etiam v. 18. τιμῆς kal λόγε τινὸς 
ἀξίας. ib. p. 502. 6. τῶν ἀξίων περὶ 
Εὐρ. λέγειν τι καὶ ἀκόειν Epist. V. Ρ. 
503. 2]. ἀντιλέγοντα τοῖς ἐκ ἀξίοις 
ib. p. 504. 42. ὡς παῖϊδα---προϑῶμαί 
S, óc μὲν ἀξίαν Hec. 613. ἐκείνη 
aveiv ἐτ᾽ ἀξία Or. 614. ἀξία Ξυγεῖν 

ib. 1153. ἀξία ζῇν μᾶλλον, ἤ Saveiv, 
ἔφυς ib. 1206. αἰτήσομαί σ᾽ ἀξίαν 

᾿ μὲν ὅποτε Al. 3801. καὶ γὰρ ἀξία ib. 
371. ἀξία μοι τιμῆς lb. 435. ἀξία 
μοι σέβειν ib. 1008. ἀξίαν τίσει δίκην 
Rh. 894. ὥσπερ ἀξία Tr. 1055. δίκην 
ἀξίαν ἐλάμβανεν Bac. 1911. cf. etiam 
v. 1327. ἃ yàp ἀξία--- ἀπαιδίαν νοσεῖν 
Ion. 619. ἀξία γ᾽ ἡμῶν ὁδερὸς ib. 1617. 
ἀξίαν τῷ μηδενὸς Meleag. fr. XII. 2. 
τοῖς τεκᾶσιν ἀξίαν τιμὴν νέμειν Fr. 
inc. B. 51. καὶ γὰρ ἄξιον Hec. 408. 
ἄξιον φυγῆς Med. 1124. ueyíze Saó- 
ματος τόδ᾽ ἄξιον Hip. 906. ὡς ἄξιον 
τόδ᾽ εἶπας ib. 1045. γαμεῖν ἐκ ἄξιον 
Al. 081. πονᾶντα ἄξιον μισϑὸν φέ- 
ρεσϑαι Rh. 161. φροίμιον ἄξιον φόβε 

τα 
t M 

ὑπερ 

Tr. 895. χρῆμα ἄξιον τῆς συμφορᾶς 
Hel. 788. ἄξιον τὸ κτῆμά μοι lon. 
1618. τὐλεύϑερον ὄνομα παντὺς ἄξιον 
Auge fr. VIK 3.* de ἄξιον λεύσσειν 

AZIO 

$áoc Del. fr. XXIII. 2. ἀνέρος ἐκ 
ἄξιον δειλὸν κεκλῆσϑαι Phry. fr. VIII. 
l. ἄξιον Ἑλλάδι Tel. fr. VII. á£e 
ἡμῖν τυγχάνει eevaypárov Or. 1326. 
ἐπ᾽ ἀξίοισιν ἀνευφημεῖ δόμος ib. 1335. 
μεγάλων ἄξ᾽ ὀδυρμῶν Med. 112. 
μαντείας ἄξια πολλῆς Hip. 286. ἄξια 
σφαγᾶς τάδε Al. 228. κώμε καὶ γέ- 
λωτος ἄξια ib. 807. cf. etiam Her. 508. 
πέπονθας AE? αἰαγμάτων ΑἹ. 876. 
μοναρχίας ἐκ ἄξια κ. τ. X. An. 267. 
ἄξια ἡμῖν προμεμοχϑήκασι σέβεσϑαι 
Sup. 1232. ἔλεξας σᾶ 7 ἄξια, K. τ. À. 
Iph. A. 975. χρὴ ἐπ᾽ ἀξίοις πονεῖν 
Kh. 182. πτωμάτων ἄξια πάσχω Tr. 
467. δεινῆς ἀγχόνης ἄξια Bac. 246. 
ἄξιοι εἰδέναι! ib. 474. -ἀξίων ἅπτομαι 
ib. 908. ἄξια πατρὸς Her. 626. ἄξια 
ἀδελφῶν 1b;.6297. ..ὄ Ἰλίθ Sk ἄξια Hel. 
814. a£/ ἡμῶν ib.965. ἄξια Πελο- 
πιδῶν ib. 1280. εἰς τέλος οἱ ἐσϑλοὶ 
τυγχάνεσιν ἀξίων Ion. 1692], ἀξίων 
8 τυγχάνει Her. F. 265. ἐκ ἄξύῥι ày- 
δρὸς σοφᾶ λέγεις El. 5824. ἄξι᾽ ἐνϑυ- 
μήσεως Ar. fr. XIV, 9. ἀξιώτερος εἶ 
Or. 1511. ᾿Αγαμέμνονος Ópácavre 
ἀξιώτατα ib. 1061. 

A&év. rüu[e ἐκ ἠξίωσεν Hec. 797. 
εἴπερ ἡμᾶς ἀξιοῖ λόγε τινὸς Med. 962. 
ὧν γε πρόσϑεν ἠξίαν ἐγὼ γῆμαί σε 
ib. 1340. Aéxac σφε κηξίωσας ἕνεκα 
κτανεῖν ; 10. 1367. £y dre ποιμὴν 
ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ Hip. 75. ἐκ ἀξιοῖ 
με δόμος εὐφρόνως προσεννέπειν ib. 
792. εἴπερ γυναικὸς ἠξίος ἐμῆς ϑιγεῖν 
ib. 1044. σέ τοι ἠξίωσε ναίειν ΑἹ. δ78. 
ἐγὼ σοῖς κακοῖσιν ἠξίεν.----ὀξετάζεσϑαι 
$íXoc ib. 1013. kai κατ᾽ oikov ἠξίεν 
(scil. dominam te vocare) An. 57. 
Exelv ἐκ ἀξιώσω ib. 393, ἐκ ἀξιῶ ὄτ᾽ 
ἂν σε Τροίας x. τ. X. ib. 328. ξυντρά- 
πεζον ἀξιοῖς ἔχειν βίον ib. 659. ἀξιῶν 
τυχεῖν Sup. 386. ἐδεὶς ἀνὴρ εὔψυχος 
ἀξιοῖ λάϑρα κτεῖναι τὸν ἐχϑρὸν lih. 
510. ὕβρισμ᾽ ἐς ἡμᾶς ἠξίωσεν ὑβρί- 
σαι Her. 18. εἰ πόλις ἀξιοῖ κίνδυνον 
αἱρεῖσϑαι μέγαν ib. δ04. δισσὲς παῖ- 
δας Διὸς ἠξίωσας ib. 918. ἐμὸν παῖδ᾽ 
ἠξίωσας ἐφυβρίσαι ib. 947. διὰ τὴν 
ἐμὴν ἐκ ἀξιώσω κατϑανεῖν δάμαρτ᾽ 
ἐγώ; Hel. 856. πατέρα ἐκ ἀξιώσει 
κακῶς ἀκσαι lb. 073. ἐκ ἠξίωσε τᾶ 
9:8. προλαμβάνειν μαντεύμαϑ᾽ Ion. 
407. εἰς ὄψιν σφῶν μολεῖν ἐκ ἠξία 



AOIA 

ib. 1557. ἔτ᾽ ἠξίωσα πώποτ᾽ Her. F. 

1343. γονέας ὑβρίζειν τὲς ἐμὸς ἐκ 

ἠξία El. 257. νῷν ἀνοῖξαι σιρὲς 8k 

ἠξία Phry. fr. IV. 9e8 βίον ζῇν ἀξιοῖς 

Ἐν. inc. LXX. 2. τύμβον ἀξιόμενον 

Hec.319. λέχη; τυράννων ἠξιωμένα 

ib. 366. Ἑλλάδος ἠρξ᾽ ἀξιωϑεὶς Or. 

1168. καλοῖσιν ὑμεναίοισιν ἀξιδμένη 

ib. 1210. οἵων ὑφ᾽ ἡμῶν «exer ἠξιω- 

μένοι Sup. 1174. ἐκ ἀξιδμαι τϑδε 

πρὸς ϑεῶν τυχεῖν Hel. 410. 

᾿Αξιόχρεως Or. 596. 

᾿Αξίωμα. τὸ δ᾽ ἀξίωμα κἂν κακῶς λέγῃ 

τὸ σὸν Hec. 293. ϑεοῖς κοινῆς τρα- 

πέζης ἀξίωμ᾽ ἔχων ἴσον Or. 9. ὅταν 

πονηρὸς ἀξίωμ᾽ ἀνὴρ ἔχῃ Sup. 424. 

τό, T ἀξίωμα τἀνδρὸς ἐκγαυρέμενος 

Iph. A. 101. εἰς ἀξίωμα νυμφίων 

ἐξαίρετον Tr. 485. γάμων Kp. ἀξίωμ᾽ 

ἐδέξατο lon. 62. τῶν λογίων --- εἰς 

ἀξίωμα βὰς ib. 608. ἀξίωμ᾽ ἔχων ἀνὴρ 

ἘΠ. 40. δακρύσει y ἀξίωμ᾽ ἐμῶν τό- 

. gy ib. 658. τό, τ᾽ ἀξίωμα μᾶλλον, 

j τὰ χρήματα, SC. τιμῶσι [nus fr. 

XIII.3. ὅσην ἔχει φρόνησιν ἀξίωμά 

τε "Tem. fr. XIII. 2. 

Exect καἀξιώματα Ion. 605. 

᾿Αξίως. ὡς εὖ καξίως σέϑεν λέγεις 

Hec. 990. τρέφ᾽ ἀξίως νιν Ph. 769. 

παῖδας ϑρέψαιμ᾽ ἀξίως δόμων ἐμῶν 

Med. 562. ταῦτα δ᾽ ἀξίως σαυτῆς τε 

ποιεῖς, κι T. X. Δη. 1275. σδ ἀξίως 

Iph. A. 507. ϑάλλεσαν ἀξίως ἐμδ 

10. 1995. ἀξίως πατρίδος 10. 1408. 

᾿Ατρέως di ἀξίως ib. 1458. v. etiam v. 

1466. ςεφάνωσον Ἑλλαδ᾽ ἀξίως Tr. 

1030. προγόνων ἀξίως δόμων τε σῶν 

ib. 1023. ἣν ἀξίως μισεῖν ἔχεις El. 

1016. ἀξίως ἐμὸς γαμβρὸς κέκλησαι 

Ῥτο. ἢ". Ν111. 1. 

᾿Αξίωσις. τὴν ἀξίωσιν τῶν καλῶν /Eol. 

fr. XX. 4. 
' AÉvyeoía Fr. inc. XXIII. 3. 

'Afbveroc. ὕπα ἀξύνετον Ion. 1905. 

ἼΑξων. ἄξονες ἐπ᾽ ἄξοσι Ph. 1201. 

ἀξόνων ἐνήλατα Hip. 1235. 

'Ao), vel dor. ἀοιδά. λύρας &mact 

ϑέσπιν ἀοιδὰν Med. 42δ. παλίμφα- 

μος ἀοιδὰ Ion. 1096. ἰαχὰν ἀοιδὰν 

El. 143. παλαιγενέων ἀοιδᾶν Med. 

429. ἀοιδαὶ, τὰς ᾿Απόλλων εκ ἐνδέ- 

χεέται Sup. 975. γάμων ἀοιδὰς ib. 

097. ϑεσφάτων ἀοιδαῖς Iph. T. 1283. 

μακαρίαις ἀοιδαῖς Tr. 336. κεχαρμένοι 

"^ ^ , 

οἵ τὰς πόλεις! 

ΑΠΑῚ 

ἀοιδαῖς ib. 529. ἀοιδὰς δόντες vsé- 

ροις βροτῶν ib. 1245. ἀοιδαῖς .(βαρ- 

βίτων σαυλόμενοι Cy. 40. ναῶν 

ἀοιδαὶ Her. 780. σύριγγ᾽ ἀοιδαὶ σέ- 

βιζον Hel. 362. μεταλλαγαὶ συν- 

τυχίας ἔτεκον ἀοιδὰς Her. F. 767. 

παῦσαι ἀοιδῶν Antiop. fr. XXXIIT. 

2. καλλιχόρες ἀοιδὰς Cresph. fr. IV. 

Zi 

᾿Αοίδιμος. ἀοίδιμον ἄγραν El. 471. 

'Aoóc. ἰηλέμων γόων ἀοιδὸς Her. F. 

110... γέρων ἀοιδὸς ib. 678. et 692. 

μελέων ἀοιδοῖς Al. 456. χρησμῶν 

ἀοιδὸς πάντας εἰς ἕν συναλίσας Her. 

404. ἀοιδῶν εἴπερ 8 ψευδεῖς λόγοι 

Her. F. 1315. conf. etiam v. 1346. 

Xóvyyóc ἀοιδδ σῶμα φονεύσας Ph. 

1512. πῶλος o8 Μόσης Rh. 

386. conf etiam 'Tr. 386. κερκίδος 

ἀοιδδ μελέτας Meleag. fr. ΠῚ. τὰν 

ἀοιδοτάταν ὄρνιϑα Hel. 1115. 

ἔΑοικος Hip. 1029. 

᾿Απαγγέλλειν. ὡς ἀπαγγέλλεσί μοι 

Med. 287. ἀπαγγέλλειν κακὰ Hip. 

998. ὡς ἀπαγγέλῃ τάφος φόνον 

βίαιον An. 1242. σαφῶς ἀπήγγειλε 

Sup. 852. misüc ἡδονὰς ἀπαγγελεῖ 

Iph. T. 641. τάδε κλύεσ᾽ ἀπαγγελῶ 

ib. 901. μηδ᾽ ἀπαγγείλῃ 3:8. χορὲς 

κρυφαίες Dac. 1196. ἀπάγγειλον 

τάδε El.332. τάσδ᾽ ἀπαγγελῶ λόγες 

γέροντι ib. 420. λεχώ μ' ἀπάγγελλ᾽ 

ὅσαν ib. 652. ἧς ἀπηγγέλϑη ráQoc— 

σπεδὴν ἔχειν Hec. 672. 

᾿Απάγειν. ἂν μήτε πέλαγος ἀπαγάγοι 

πάλιν Hec. 951. ἄπαγε τὰ πάρος 

εὐτυχήματ᾽ αὐδῶν Ph. 1723. πώλϑες 

ἀπάξω κοιράνῳ Τιρυνϑίῳ ΑἹ. 494. ὡς 

τήνδ᾽ ἀπάξεις ἃ ποτ᾽ ἐξ ἐμῆς χερὺς An. 

588. ἐκεῖσ᾽ ἀπάξει παρϑένον ; Iph. 

A. 714. d may (pro ἢ ἄπαγε) οἴκαδε 

sparüv ib. 817. ἥτις “Ἑλένην ἀπή- 

yay. ἐνθάδε Iph. T. 550. πρὸς τάφον 

ὁμηλίκων kioptec ἀπάξω Tr.1184. δεῖν 

κἀπάγειν ἐφίετο Bac. 439. κεῖϑεν 

ἀπάξει σ᾽ ἄλλος ib. 964. κἀπάξομαί 

ys νερτέραν ὑπὸ χϑόνα Al. 48. conf. 

etiam Hel. 995. 

᾿Απαγκαλίζεσϑαι. τὸ ϑῆλυ παιδὸς γέ- 

voc ἀπηγκαλισμένη σώζει Her. 42. 

᾿Απαϑῶς Hel. 1169. 

᾿Απαίδευτος. παιδεύσωμεν τὸν ἀπαίδευ- 

τον Cy. 491. ἀπαίδευτον ἀποτρέπε 

λέγειν Or. 410. 



AILAI 

᾿Απαιδεύτως Ion. 247. 
᾿Απαιδία, 

300. εἰς ἀπαιδίαν Sup. 170. 
τὴν ἐμὴν ἀπαιδίαν Ion. 306. 
ἀπαιδίαν ib. 513. 
ib. 620. 

σὴν λέγων ἀπαιδίαν ib. 840. 
᾿Απαιολεῖν. τῶτο κἄμ᾽ ἀπαιολεῖ Ion. 
549. 

᾿Απαίρειν. ἅπαιρε Svyarpóc φάσγανον 
Or. 1608. τίς νιν ναυκληρία ἐκ τῆσδ᾽ 
ἀπῇρε χϑονός ; Hel. 1530. σὲ Σπάρ- 
τῆς ἀπάρας ib. 1087. ἐπεὶ μελάϑρων 
τῶνδ᾽ ἀπήραμεν πόδα ΕἸ. 774. 2) 
Swpissime discedere notat: ἐκ γῆς 
τῆσδ᾽ ἀπαίρομεν φυγῇ Med. 938. μα- 

φυγὰς 
ἀπῇρας πατρίδος ; Iph. T. 511. νικῶν 
ἀπῇρα φόνια πειρατήρια ib. 967. ἐὰν 
δ᾽ ἀπαίρωσ᾽ εἰς φυγὴν ὁρμώμενοι Rh. 
148. Σπάρτης ἀπῇρας νηὶ Tr. 944. 
ὡς ἀπαίρωμεν X30vóc Cy. 131. ü T aup' 
Her. 67. μὴ ἀπῇρκέ πω tic Ῥόδον 

κρὰν ἀπαίρεις Iph. A. 664. 

Epist. II. 
"Asatc Hec. 495. 669. et 810. Ph. 13. 
Med. 490. Sup. 966. Iph. T. 921. 
Rh. 982. Ion. 680. 950. et 1302. 
ἄπαις δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον; Med. 670. 
παύσω σ᾽ ὄντ᾽ ἄπαιδα ib. 717. 
ἄπαιδ᾽ ἀπώλεσας ib. 1326. 
ἄπαιδ᾽ ἔϑηκεν Al. 624. 
ἐμὲ γέροντ᾽ ἄπαιδα γοσφίσας An. 1208. 
cf. etiam Alemzaon. fr. IX. 1. 

πρὸς olkov fl£ew Ion. 408, τὸν ἄπαιδα 
- βίον ib. 488. et (sed sine artic.) CEno. 

fr. I1. 3. ἄπαιδε Al. 738. ἄπαιδες 
ἐσμὲν Med. 671. et Ion. 304. sed 
ἄπαιδες ἐκέτ᾽ ἐσμὲν Ion. 1463, ἄπαι- 
δας τέκνων An. 715. v. etiam Iph. A. 
808. et Tr. 380. τοῖς ἄπαισι Dan. 
fr. X. 6. μὴ λίπῃς μ᾽ ἄπαιδ᾽ Hec. 
440. λέγει, ὥς νιν φαρμάκοις τίϑημ᾽ 
ἄπαιδα An. 338. τέκνων ἄπαιδα Sup. 
810. ὅς μ᾽ ἄπαιδα γέννας ἔϑηκεν Rh. 
908. ἄπαιδα γηράσκασαν Ion. 619. 
παίδων ἅπαιδας γραῦς An. 613. cf. 
etiam Sup. 13. et 35. et Cy. 305. 

᾿Απαιτεῖν. ἀπαιτέσης ἐμδ Hec. 272. 
χάριν ἀπαιτῶ τὴν 769 ib. 276. καἀπή- 
τηκα (pro καὶ ἀπ.) τὴν σωτηρίαν ϑηρῶν 
Or. 677. ϑεὸς ἀπαίτει ib. 1586. πα- 
τρῷ᾽ ἀπαιτεῖ σκῆπτρα Ph. 80. cf. etiam 
v. 004. Θησεύς σ᾽ ἀπαιτεῖ πρὸς χάριν 

προστιϑεῖσ᾽ ἀπαιδίαν An. 
οἷδε 

isopóv 
ἀπαιδίαν νοσεῖν 

ἀπαιδίας χάριν ib. 824. 

HM 8κ 

ταλαίπωρον 

LA 

ἄπαις 
δόμος Iph. T. 697. ἐκ ἄπαιδά με 

A II'A'A 

ϑάψαι νεκρεὲς Sup. 385. ἀπαιτήσων 
γεκρὲς ib. 720. d σ᾽ ἀπαιτῶ Μενέλεω 
σχέσϑαι χέρας Rh. 174. σ᾽ οἵδ᾽ ἀπαι- 
τᾶσιν χάριν Mer. 221. ϑανόντας ἐκ 
ἀπαιτήσει ϑεὸς lb. 697. ἀπόδος, ἀπαι- 
τῶ, τὴν ἐμὴν δάμαρτά σε Hel. 969. 
8k ἀπαιτόμεσϑ᾽ Ph. 605. 

᾿Απαλλαγή. ἐδ᾽ Ecc μοίρας τᾶ χρεών τ’ 
ἀπαλλαγὴ Hip. 1256. ἀπαλλαγὴ πό- 
νων Her. 586. et εἰς ἀπαλλαγὰς πόνων 
ib. 811. ἐκ εὐκλεεῖς ἀπαλλαγαὶ γυ- 
ναιξὶν Med. 236. ῥᾷδιοί γ᾽ ἀπαλλα- 
yai ib. 1975. ἐκ ἔχων ἀπαλλαγὰς 
Ετ, ine; ΟΟΙ]. 

᾿Απαλλάσσειν, vel ττειν. τυφλὸν φέγγος 
ἀπαλλάξας Hec.1068. πόνον ἀπαλ- 
λάσσων διπλᾶν lb. 1197. ἀπαλλάξαι 
χερὸς, 80. τὸν χρυσὸν ib. 1222, ὅς o^ 
ἀπαλλάξει κακῶν Or. 1522. νόσα 
τήνδ᾽ ἀπαλλάξω χϑόνα Ph. 102]. ὥς 
σ᾽ ἀπαλλάξω φόβε ib. 1084. ἀπαλ- 
λάσσεσα γῆς πρόσωπον Med. 27. y 
ἀπάλλαξον πόνων 10. 333. τόνδ᾽ dzaA- 
λάσσω λόγον ib. 790. ἀπαλλάσσθοσα 
ἀλγεινὸν φρενῶν ἔρωτα Hip. 774. 
πῶς ἀπαλλάξω βιοτὰν---πάϑος ; ib. 
1385. κακῶν ἀπαλλάξασα τῶν βρο- 
τησίων An. 1956. ἤν σ᾽ ἀπαλλάξῃ 
πόνϑθ Sup. 397. ταύτην (sc. δέλτον) 
σῶν ἀπάλλαξον χερῶν Iph. A. 323. 
σφαγῆς σῆς χεῖρ᾽ ἀπαλλάξαιμεν ἂν 
Iph. T. 994. ἑνὸς nóx38 σ᾽ ἀπαλ- 
λάξας ἔχω Tr. 1150. κώμα αὐτὸν 
T80 ἀπαλλάξω Cy. 450. μ᾽ ἀπαλλάξαι 
κακῶν Hel. 285. ἀπαλλάξαι βίο ib. 
309. τἄῤῥητα δεῖ μ᾽ ἀπαλλάξαι σέϑεν 
Her. F. 176. ὅστις γε μύϑοις ἔργ᾽ 
ἀπαλλάσσει κακὰ Aut. fr. III. 26. 
ot γῆν τοσήνδε---ἡμῶν ἀπηλλάξαντο 
Her. 818. τῶν μακρῶν ἀπαλλαγεῖσα 
ναϑετημάτων Ph. 595. απαλλάχϑαι 
γάμων 10. 1072. ἐκ αἀπαλλαχϑήσομαι 
$vu8; Med. 878. ἀπαλλαχϑήσομαι 
βίο Hip. 356. et ψυχῆς αἀπαλλαχϑεῖσα 
ib. 726. cf. etiam Hel. 101. et Ion. 
847. ὡς ἀπαλλαχϑῇ xaxa Hip. 629. 
v. etiam Rh. 474. et Tr. 270. dzaA- 
λαχϑεὶς γόων Hip. 1181. ὡς ἀπαλ- 
λαχϑῇ πόνων An. 425. cf. etiam EI. 
1291. ἀπηλλάγης λέχες An. 593. 
γείτονος  kak8 αἀπαλλάχϑηϑ᾽ (pro 
x*nur) ἅπαξ Cy.596. ὅταν ἀγῶνος 
r8 εἰπαλλαχϑῆς καλῶς Her. 347. 
ϑυσίας απηλλάχϑαι ϑεοῖς El. 1137. 



ἈΙΔΞ 

ἀπαλλαγέντες τῶν ἄλλων φροντίδων 

Epist. IV. ἀπαλλάσσε γῆς Ph. 

606. cf. etiam v. 979. Med. 339. Iph. 

T. 44. Her. 12. Hel. 786. Ion. 

379. et El. 32. Eandem discedend: 

notionem hoc verbum etiam in sqq. 

habet locis: οἴκων ἀπηλλάχϑαι An. 

964. va8 ἀπαλλαχϑέντε Iph. T. 

106. Σπάρτης ἀπαλλαχϑεῖσα Tr. 

994. κείνε δ᾽ ἀπαλλαχϑέντος, SC. τὸ 

βία Her. 1009. ἐκ ἀπαλλάξῃ δόμων; 

Hel. 444. conf. etiam Ion. 524. semel 

transitive ponitur, addito πόδα: ἐκ 

τῆσδε γῆς ἀπαλλάσσϑε πόδα Med. 

729. 
᾿Απαλόϑριξ. ὑπὸ κόρυϑ᾽ ἁπαλότριχα 

βάλλει Bac. 1184. 

᾿Απαλός. βρέφος ἁπαλὸν Iph. Δ. 1286. 

βλέφαρον τέγγεσ᾽ ἁπαλὸν El. 1339. 

'AcaAóxpec. ἁπαλόχροα γένυν Hel. 

378. 
᾿Απαναγκάζειν. ἃ ἡμᾶς ἀπηνάγκασε 

Epist. V. 
᾿Απανδρᾶσϑαι. ὡς ἀπηνδρώϑη δέμας 

Ion. 53. 
᾿Απαντᾷν. ἀπήντησεν δορὶ Ph. 1401. 

ἀπαντᾷν προϑυμίᾳ Hip. 1329. απαν- 

τήσας νεκροῖς Sup. 712. κέλενε πάντας 

ἀσπιδηφόρες ἀπαντᾷν κ. τ. A. Bac. 

781. óc ἀπαντᾷ δάκρυά μοι Ion. 940. 

ὅπλοις ἀπαντῶν Her. F. 542. Bk8v 

ἀπαντᾷ γῶν Er. fr. 1. 46. πρὶν ἐξ 

ἐμᾶ σοι ϑῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον Syl. 

fr. 11..8. 

᾿Απανταχῆ Antiop. fr. XVI. 1. 

᾿Απανταχόϑι Epist. IV. 

'Aravraxa. τὸ σῶφρον ὡς ἁπανταχϑ 

καλὸν Hip.431. ἧς ἁπανταχβ λόγος 

Iph. T. 517. τοῖσι γενναίοισιν ὡς 

ἁπανταχϑ τρέπει χαρακτὴρ Xpnsóc εἰς 

εὐψυχίαν Dan. fr. YT. 1. τὰ μὴ δίκαια 

ὡς ἁπανταχ κακὸν Fr. inc. XVII. 2. 

᾿Απάντεσϑαι. ἀπὸ δ᾽ ávrouéve (pro 

ἀπαντομένε δὲ) πατρὸς βιαίως ἈΠ. 

90]. 
᾿Απάντημα. εἰς ἀπάντημα περᾷν ΟΥ. 

513. 
᾿Απαντλεῖν. ὡς ἀπαντλοῖεν χϑονὸς 

ὕβρισμα ϑνητῶν ΟΥ. 1641. βάρος 

ψυχῆς ἀπαντλοίην àv Al. 355. 

ἽΑπαξ. πρὶν κίνδυνον εἰς ἅπαξ μολεῖν 

Ph. 730. τεκεῖν ἅπαξ Med. 251. 

ἔπεμψ᾽ ἐπ’ αὐτὸν dx ἅπαξ μόνον An. 

81. πάνϑ' ἅπαξ cvAXaf)6ca. Iph. T. 

᾿Απαρκεῖν. 

ΑΠΑΣ 

598. γείτονος κακδ ἀπαλλάχϑηϑ᾽ 
ἅπαξ Cy. 8906. χρὴ ἐχ ἅπαξ Sys 

σκειν σὲ Her. 959. 
"Απαξάπασιν Fr. inc. B. 14. 9. 

᾿Απαράμυϑος. φοβερὸν ἀπαράμυϑον 

ὄμμα πωλικὸν Iph. A. 620. 
᾿Απαρέσκειν. μὴ "mrápegké πω Ion.745. 

᾿Απαρϑένευτος. ἀπαρϑένευτα τάδε Iph. 

A. 998. ἀπαρϑένευτ᾽ ἀλωμένα Ph. 

1729. 
᾿Απάρϑενος. παρϑένον ἀπάρϑενον Hec. 

612. 
(Co 3, , - N 

ων 8K aT apket πλησμονὴ 

Fr. inc. XIV. 4. 

᾿Απαρνεῖσϑαι. 80 ἀπαρνεῖσϑαι χρεὼν 

El. 789. ἐκ ἀπαρνόμεσϑα ib. 796. 

dk ἀπαρνᾶμαι ib. 1057. τὸν ràp 

ἀπαρνηϑέντα μὴ χρᾷναι λέχη Hip. 

1266. 

᾿Απαρτᾷν. ἀπαρτῆσαι δέρην An. 413. 

᾿Απάρχεσϑαι. κόμης ἀπηρξάμην El. 91. 

᾿Απαρχή. κόμης ἀπαρχὰς Or. 90. ἀπαρ- 

χὰς πολεμίων σκυλευμάτων Ph. 864. 

τίν᾽ ἐπὶ πρῶτον---ἀπαρχὰς βαλῶ; ib. 

1594. ἀ τῶν ᾿Αχιλλέως---ἄπο δόμων 

ἀπαρχὰς ἔχϑσα An. 150. τῶν ἐμῶν 

προσφϑεγμάτων λαβὼν ἀπαρχὰς Ion. 

402. ϑύων ἀπαρχὰς Meleag. fr. I. 7. 

᾿Απαρχῆς, adverb. Iph. A. 1541. 

"Acac. ἅπαντ᾽ ἐρευνῶν τοῖχον Hec. 

1174. τὸν ἅπαντα χρόνον Μεά. 1100. 

εἰμὶ παρὰ coi νῦν ἅπας Iph. A. 647. 

ἅπας d γένοιτ᾽ àv εἰς ἡμᾶς φίλος Ion. 

4297. xaSapóc ἅπας τοι ib. 1334. 

ἅπας ἀὴρ αἰετῷ περάσιμος Fr. inc. 

XXXVII. 1. ἅπας μοι πύργος Ἕλ- 

λήνων πατρὶς Fr. inc. B.44.2. νό- 

μιζε, φιλεῖν ἅπαντας; 80. τὴν ψυχὴν 

Al 707. ἐξ ἁπάντων τιμὰς ἔχειν 

Bac. 208. ὁμοίαν χϑὼν ἅπασιν ἐξε- 

παίδευσεν ὄψιν Alex. fr. XII. 5. 

ἅπαντες ἐσμὲν εἰς τὸ νϑϑετεῖν σοφοὶ 

Fr. inc. XXXIII. 1. ὡς ἅπασαν 

“Ἑλλάδ᾽ ὠφελῶ Or. 564. ὑπὲρ ἁπάσης 

“Ἑλλάδος ib. 1134. δακρύοισιν “Ἑλλάδ᾽ 

ἅπασαν ἔπλησε ib. 1368. ἁπάσης 

δεξιᾶς προσϑιγγάνων Iph. A. 339. 

ἅπασα Πελοπόννησος εὐτυχεῖ πόλις 

Tem. fr. XVII. ἅπασα χϑὼν ἀνδρὶ 

γενναίῳ πατρὶς Fr. inc. XXXVH. 

2, karáyaAkov ἅπαν πεδίον ἀτράπτει 

Ph. 110. ἅπαν κάκιον 78 φυλάσσεσϑαι 

καλῶς 10. 738. ϑεῶν συντιϑεὶς ἅπαν 

γένος Med. 747. τοῖσι γενναίοισιν 
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ὡς ἅπαν καλὸν Fr.inc. CXIX. ϑνητοῖς 
ἅπαντα συμπιτνεῖ Hec. 846. ἅπαντα 
ταῦτα συντεμὼν φράσω ib. 1180. ᾧ 
πειϑόμεσϑ' ἅπανϑ᾽ Or. 592. ἅπαντα 
τολμῶσι δεινὰ φαίνεται Ph. 277. ἐχ 
ἅπαντα τῷ γήρᾳ κακὰ πρύσεεςιν ib. 
5831. ἁπάντων ἄνασσα ib. 691. 
ἁπάντων τροφὸς ib. 692. εἰς ἅπαντα 
δυστυχὴς ἔφυς ib. 1636. σύμφυρτα 
ἦν ἅπαντα Hip. 1284. γατὴρ ἅπαντα 
Alex. fr. VIII. 2. ὄ τις ἀνδρῶν εἰς 

ἅπα»τ᾽ εὐδαιμονεῖ ejusd. fr. XVI. et 
sic porro. 

᾿Απασπαίρειν. 
Ion. 1207. 

᾿Απατᾷν. ἠπάτα σε El. 938. ἐκ àv 
ἠπατώμεϑα Hip. 931. ἠπατήμεϑα 
An.436. πρὸς ϑεῶν ἦμεν ἠπατημένοι 
Hel. 711. 

᾿Απάτη. ἀπάτας àex8ca Hel. 1109. 
ἡδὺ kai ἀπάται φίλων Phryx. fr. XI. 
4. μετεωρολόγων σκολιὰς ἀπάτας Fr. 
inc. CLVIII. 9. 

᾿Απάτωρ Or. 310. et Ion. 110. ἀπάτορ᾽, 
ἀπάτορα πότμον ἔλαχον Iph. T. 863. 
τέκεα πατρὸς &ráropa Her. F. 115. 

᾿Απαυδᾷν. ἀπαυδᾷς ἐν κακοῖς φίλοισι 
σοῖς Án. 87. ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ ib. 580. 
et Sup. 407. ἀπαυδᾷν πόνες Sup. 

342. Τροίας ἀπηύδων dsv μὴ κέλσαι 
ποτὲ Rh. 934. 

᾿Απαυρᾷν. πρὸς τέκνων ἀπηύρα An. 

ϑνήσκει ἀπασπαίρεσα 

ἤΛπαυτος γόων Sup. 82. 
᾿Απειϑεῖν. ἐκ ἰπειϑήσας Sep Or. 81. 

“᾽Απεικάζειν. ὡς ἀπεικάσαι Or. 1298 
μάχην γε δισσοῖν κνωδάλοιν ἀπεικάσας 
Sup. 146. ἀπεικασϑεὶς 3eg El. 979. 

᾿Απειλεῖν. ἐφ᾽ οἷς ἀπειλεῖς Or. 563. 
κλύω δ᾽ ἀπειλεῖν, τὸν δόντα---δράσειν 
τι Med. 287. δείν᾽ ἀπειλήσας ἔπη 
Sup. 542. τί τοῖσδ᾽ ἀπειλεῖς; ΗΠ. 8833. 

. ἀπειλήσας ὀργιεῖσϑαι Epist. I. 
᾿Απειλή. δειναὶ ἀπειλαὶ Iph. Α. ὅ8. ἐκ 
τῶν ἀπειλῶν τῶν πρὶν Bac. 854. δοκεῖς 
ἀπειλῶν σῶν μέλειν τι δαίμοσιν ; Her. 
F. 1242. 

"Amtivat, κἄν ἀληϑείας ἀπῇ Or. 236. 
8 μακρὰν ἄπεςτι Ph. 918. μήτοι róy 
ἐμὸν πρόϑυμον φίλοισιν ἀπέτω Med. 
179. πρὶν ἐκ δόμων μακρὰν ἀπεῖναι 
ib. 1158. “ἴσον ἄπεσμεν τῷ πρὶν Hip. 
302. εἰ ἀπῆν δορὸς δόξα An. 725. 
ὡς πολὺν ἀπῆσϑα χρόνον Iph. A. 660. 

AIIEI 

᾿Αχαιοῖς ὧν ἀπῆσαν ἡδοναὶ Tr. 393. 
πϑ νῦν ἄπεςι; Her. 662. ἄπεςιν ἐν 
φοναῖς ϑηροκτόνοις Hel. 152. τί 
ἄπεςτί σοι κακῶν; ib. 219. ἕν τῆς 
τύχης ἄπεςί μοι lon. 668. ἄπεισι 
τόλμας ib. 1062. εἰ τὸ σῶμά μοι 
E Hor 3 » ΕἸ , »! ΄ - 
ἄπεςξιν αὐτῆς, ΤΌΡΟμ 8K QTESL πω 1b. 

1278. εὐρὼς mesi. πλεγμάτων ib. 
1393. ποῖ πατὴρ ἄπεςι γῆς; Her. 
F. 74. δειλοὶ ἄνδρεε--- ἄπεισι, scil. 
ἐν τῇ μάχῃ, 1. e. idem est, ac δὲ abes- 
sent Meleag. fr. VII. 2. ἐν Θρήκης 
ὅροις ἀπὼν Hec. 964. ἄνδρ᾽ dmóvr 

ἐκ δωμάτων Or. 572. κίνδυνος ἀπὼν 
Hip. 1019. ἀπὼν Δελφῶν kar αἶαν 
An. 50. χρόνιον ἀπόντα lph. A. 
1099. παρᾶσ’ ἀπόντι, sc. βόλομαι 
δῦναι χοὰς Iph. T. 62. πρόσω σφ᾽ 
ἀπόντα δακρύοις ἂν ἠγάπων Hel. 943. 
ὅν ἀπόντα κενοταφεῖ ib. 1502. ἀπὼν 
ἐκεῖνος ἡμῖν φίλος ΕἸ. 245. ἀπόντος 
ἀνδρὸς ib. 1072. μένων τὲς ἀπόντας 
An. 378. τὸς ἀπόντας ἠδίκον Sup. 
152. παρὼν τὰς ἀπόντας εὐφρανεῖς 
ib. 649. τίς £& ἀπόντων τύμβος; 
Hel. 1256. ὅτω δ᾽ ἀπόντες ἐσπανίζο- 
μεν φίλων : Her. F. 558. ἀπόντων 
τῶν λόγων Fr. inc. B. 24. χρονίαν 
dzr8cav ἐκ δόμων Sup. 91. dz8ca 
καὶ rap8ca Hel. 867. εἰς τὴν ἀπᾶσαν 
lon. 385. τόδ᾽ ἀπὸν φίλτερον ἡγῇ 
Hip. 184. ἀπόντων, scil. τῶν τέκνων 
An. 684, τί τῶν ἀπόντων πέρι; El. 
564. 

᾿Απειπεῖν, ἀπεῖπον ἄλγει Hec. 942. 
8! ἀπειπεῖν μ᾽ ἦν πόνες οἷόν τέ μοι 
ΑἹ. 490. εἰ δ᾽ ἀπειπεῖν χρή με τὴν σὴν 
és(av, ἀπεῖπον àv ib. 740. 741. ὧν 
ἔτ᾽ ἀπεῖπον ἐδὲν Her. F. 1354. Huc 
referri etiam possunt sequentia ab 
inusit. ἀπερεῖν: dor ἀπείρηκ᾽ ἐν κα- 
κοῖς Or. 91. ἐκ τῶνδ᾽ ἐκ ἀπειρηκὼς 
Med. 459. ἀπειρηκὸς σῶμα Hip. 1354. 

᾿Απείργειν. γάμοι σφαγὰς ἀπείργεσι 
Ph. 952. ϑάνατον σφᾶ παιδὸς ἀπείρ- 
γειν ΑἹ. 471. βωμῶν ἀπείργει Iph. 
T. 888. τοιάδε τοί μ᾽ ἀπεῖργε συμ- 
φορὰ Rh. 432. πόσον ἀπείργει μῆκος 
ἐκ γαίας δόρυ; Hel. 1284. μὴ ϑιγ- 
γάνειν ἀπεῖργεν ib. 1575. νόσος ἀπείρ- 
ys lon. 1018. τὰ Se ἀπείργεσ᾽ εἰ 
κακὰς τὰς συμφορὰς Beller. fr. XXV. 
15. in notis. σχολή μ᾽ ἀπεῖργε Palam. 
fr. VIII. 2. τόνδ᾽ ἀπείργειν 8) ὁ παγ- 
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κρατὴς σϑένει Ζεὺς Phewd. fr. v. 4. 
οἱ γόμοι ἀπεῖργον αὐτὸς Sis. fr. 1. 

10. τὸν νῦν ἀπείργει μὴ λέγειν, à 
βόλεται Fr. inc. XVI. 4. ὧν ἀπειρ- 
γμένοι Her. 877. 

᾿Απειρέσιος. ἀπειρεσίαν Opouáóa Hip. 
549. 

᾿Απειρία Al. fr. VIII. ἐμπειρία τῆς 
ἀπειρίας κρατεῖ Pelei fr. V. 3. τ 
ϑανεῖν ἀπειρίᾳ Fr. inc. LXXXI. 10. 

᾿Απειρόκακος. ἦλϑεν ἀπειροκάκῳ σοι τόδ᾽ 
ἄλγος Al. 930. 
Απειρος, pro ἤπειρος, terra continens. 
ἐπ᾽ ἀπείρα γᾶς Hip. 763. 

Απειρος, imperitus, inexpertus, ex- 
pers. Aéxec ἄπειρος ὧν Med. 672. 
conf. etiam An. 420. μῶν ἄπειρος εἶ 
£éve; ἄπειρος Al. 487. 488. καλῶν 
ἄπειρος ὧν Aug. fr. III. 8. ἡνιῶν 
ἄπειρος Phaéth. fr. VI. 1. ἄπειρος 

τῆς νόσα Fr.inc. LXV. 4. πάμπαν 
ἄπειροι, SC. τῶν γάμων Med. 1091. 
πεδίων ἄπειροι βαρβάρα τ᾽ ὄντες χϑο- 
γὸς Hel. 1048. ἐγὼ δ᾽ ἄπειρος, εὐτυ- 
xXSca πρὶν ib. 1265. ἕδραι ἄπειροι 
δρόσο El.735. 2)infinitus. τὸν ἄπει- 
pov αἰϑέρα Fr. inc. 1.1. ἤπειρον εἰς 
ἄπειρον Fr. inc. ΟΟΧ, ἀπείρῳ ὑφάσ- 
ματι Or. 25. 

᾿Απειροσύνα, dor. pro óvg. δι’ ἀπειρο- 
σύναν Med. 1094. et Hip. 195. 

᾿Απελαύνειν. εἰ δόμων σφε καὶ πόλεως 
ἀπήλασα Al. 556. conf. etiam v. 858. 
ὡς προσώταϑ᾽ "Ἑλλάδος ἀπήλασεν Iph. 

T. 713. μ᾽ ἀπήλαυνον δόμων ib. 

1309. ὃς ἀπήλασε χϑονὸς Her. 189. 
v. etiam v. 320. ὡς ἀπελαυνόμεσϑα 
Med. 1405. πόλεως ἀπελαυνομένα 
Hec. 103. ὧν 8 δικαίως ἀπελαϑεὶς 

Ph..372. 
᾿Απεμπολᾷν. ψυχὰς ἀπεμπολᾶτε Ph. 
1234. τίς ὧν γε τήνδ᾽ ἀπεμπολᾷς 

χϑονός; Iph. T. 1360. "Apyoc βαρ- 
βάροις ἀπημπόλα Tr. 973. τὸς ἄρνας 
ἡμῖν ἀπημπόλα Cy. 286. ἀπημπόλα 
με Aá3pa. Ion. 1371. 

᾿Απενέπειν et ἀπεννέπειν. κἀν ἀπεν- 
νέπῃ πόλις Ph. 1651. δρᾷν σ᾽ ἀπεν- 
νέπω τάδε Med. 813. ἀπενέπω γιν 
ἁμετέρων ϑαλάμων Iph. A.552. 8 
μὴν κελεύω γ᾽, 80 ἀπεννέπω, ϑνήσκειν 
Her. 556. ἀπεννέπω σε μὴ κατακτεί- 
νειν ἐμὲ Ion. 1282. ἀπενγνέπεσά με 

- μὴ ϑιγγάνειν γῆς Her. F. 1295. 

AIIIE 

ἤΑπεπλος φαρέων λευκῶν Ph. 328. 
᾿Απέραντος. ἐφ᾽ ἁλμυρὰν πόντε κληϊδ᾽ 
ἀπέραντον Med. 213. 

᾿Απεργάζεσϑαι. τά τοι μέγιτα πάντ᾽ 
ἀπεργάζεται βροτοῖς τόλμ᾽ ὥστε νικᾷν 
Ix.vízo 1Π1.1. 

5 κε ᾿Απέῤῥειν. ἀπέῤῥων, ἕνϑεν ἤλϑες Her. 
F. 260. 

᾿Απέρχεσϑαι. ἐκ δακρύων ἄπελϑε Or. 
995. ἀπελϑέτω δὴ τοῖς λόγοισιν ἐκπο- 
δὼν ib. 847. ἀπελϑέτω νῦν ϑεσφάτων 
ἐμῶν ἑκὰς Ph. 914. ἐξ εὐαγγέλϑ φήμης 
ἀπελϑεῖν 10. 1224. ἄπελϑε Hip. 333. 
Al. 732. Iph. A. 304. et El. 223. 
ἐκποδὼν ἄπελϑε Hip. 708. ἀπέρχομαι 
κάτω ΑἹ]. 3880. ἡ γυνὴ ἀπελϑέτω ib. 
1107. ἐνταῦϑ᾽ ἀπῆλθε Sup. 533. 
ἄπελϑε r8 Aóye τότε Iph. T. 546. 
ἀπέλϑεϑ᾽ ὑμεῖς ib. 725. δυστυχῶς 

ἀπέρχεται Rh. 961]. πατρίδ᾽ ἀπελϑεῖν 
Hel. 1098. εἰς φροντίδας ἀπῆλϑες 
Ion. 583. ἀπελϑὼν Hel. 465. ἀπελ- 
ϑὼν εἰς κοίτην Rh. 779. 

᾿Απευϑύνειν. ἀπευϑύνει βροτῶν τές τ᾽ 
ἀγνωμοσύγαν τιμῶντας, κ. r. À. Bac. 
882. 

᾿Απεύχεσϑαι. ἀπεύχε ταῦτα πρὸς ϑεῶν 
Hip. 891. 

᾿Απέχειν. ἄπεχε φάσγανον Or. 1519. 
ἀπέχειν πραπίδα φρένα τε περισσῶν 
παρὰ φωτῶν Bac. 427. πολλῶν μόχ- 
Suv ἀπέχονται Med. 1097. γάμων 
ἀπείχεϑ᾽ (pro ἀπείχετο) Dan. 18. τὰ 
μικρὰ λαμβάνειν ἀπέσχετο Fr. inc. B. 
28. 8 

᾿Απεχϑάνεσϑαι Epist. V. 
᾿Απέχϑεσϑαι. κρεῖσσόν μοι πρός σ᾽ 
ἀπέχϑεσϑαι Med. 290. &r' ἀπέχϑομαι 
κακοῖς Hip. 1260. ἀπεχϑήσῃ ἐμοὶ 
Ade 7:23 

᾿Απέχϑημα πάγκοινον Tro. 425. 
᾿Απηλιώτης ἄνεμος Cy. 19. 
᾿Απήμων. πλᾶν νεῶν ἀπήμονα Iph. A. 
1575. : 

᾽᾿Απήνη. πᾶσ᾽ ἀπήνη Ph. 854. ναΐαν 
Avrüc ἀπήνην Med. 1123. παῖδα 
κομίζεσ᾽ ἀπήνη lph. A. 147. ϑάκες 
ἀπήνης ib. 618. τετραβάμονος ὑπ᾽ 
ἀπήνης Ττο. 516. ποῖ ποτ᾽ ἀπήνης 
γνώτοισι φέρῃ; ib. 571. ἔκβητ᾽ ἀπήνης 
El. 998. ἀπήνας (genit. dor.) ὁμοπ- 
τέρα πόϑον αἰεὶ κατέχων Ph. 331. 

᾿Απιδανὸς, nom. fluvii Iph. A. 713. 
᾿Απιέναι. ἄπειμι Ph. 901. et 1727. et 
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Al. 733. ἐδ ἐγώ μιν τήνδ᾽ ἄπειμ᾽ 
avr λιπὼν Hec. 401. ἄπειμι δὴ κάτω 

ib. 414. ἐκποδὼν ἄπειμι ib. 1054. ἔξω 
X3ovóc ἄπειμι Ph. 1012. ἐκ ἄπειμι 
“πρὸς δόμες Med. 275. ἐκ δόμων ἄπειμι 
Hip. 660. πατέρ᾽ ἐς ἐρανὸν ἄπειμι 
Hel. 620. à βαλὼν ὅτως ἄπει Al. 683. 

Sk ἄρ᾽ £c" Apyoc ῥᾳδίως ἄπει πάλιν 

Her. 269. ἄπεισιν, εἰ χρὴ Al. 1108. 
ἄπιϑ᾽ ἐκποδὼν Fr. inc. D. 23. 1. 

'"Amwstiv, ἀπιτῶ Hec. 429. et Iph. T. 
796. ὄτι σοῖς ἀπιτήσω λόγοις Med. 
927. ἀπιτεῖν 8 σε ϑαυμάζω τύχην A]. 
1133. ἣν ἀπιτῶσι Sup. 389. ἐφετμαῖς 
ἐκ ἀπιτᾶσαι σέϑεν Iph. A. 084, χρῆν 
αὐτὸν τῇδ᾽ ἀπιτῆσαι χϑονί; Her. 968. 
τὸ σῶμ᾽ ἐκ ἀπιτήσω χϑονὶ ib. 1024. 
τῷ ϑεῷ γᾶν ἐκ ἀπιΞεῖν εἰκὸς Ion. 
557: 

'"Amisía, σώφρονος ἀπιΞίας ἐκ ἔςιν ἐδὲν 
χρησιμώτερον βροτοῖς Hel. 1633. ἐκ 
ἀπιτίᾳ σὲς λόγος ἐνδεξόμεσϑα Ion. 
1006. 

Απιφος, incredibilis. ἄπιτον εἶπας 
μῦϑον Iph. T. 1298. ἦν &zisov Iph. 
T. 328. καὶ πρὶν r&ro δ᾽ ἐκ ἄπιτον ἦν 
Ion. 1608. ἄπις᾽ ἄπιτα δέρκομαι Hec. 
687. τὰ TavráAe ἑςιάματα ἄπιτα 
κρίνω Iph. T. 388. εἰς ἄπις᾽ ἀφίξομαι 
ib. 782, .ἄπιτα λέγεις Hel. 1536. 
φασὶ δ᾽ ἐκ ἄπιτ᾽ ἐμοὶ El. 350. 
ἀληϑῆ πολλὰ συμβαίνειν βροτοῖς Thy. 
fr. III. 8. 2) infidus, perfidus. εἰς 
&mrísSc δεσπότας lon. 751. ἄπιςοι 
Θεσσαλοὶ Fr. inc. CXCIV..— ἰαχὴ σὴ 

“προδότις, ἄπιτος Hel. 1162. 

γυναικεῖον γένος Iph. T. 1298. ἄπιτον 
&&' ἔρως And. fr. X11I. 2. 3) inobediens, 
non parens. τοῖσι τῶν ϑεῶν λόγοις 
ἄπιςφος Iph. T. 1476. 

᾿Απιτοσύνα, dor. pro i». 
ἀπιτοσύναν Med. 423. 

ὑμνεῦσαι 

Απλαφος.  ümAasov ἦν ἰδεῖν Rh. 
310, 

[Απλατος. ἄπλατον ἀμφελικτὸς ἕλικ᾽ 
ἐφρόέρει Her. F. 399. 

"᾿Απληκτος. φρᾶδοι δ᾽ ἄπληκτοι Rh. 
' 814. 
᾿Απληςία ἀπληςίαν λέχες An. 217. 
ἤΛπλητος. τᾶς ἀπλήςα κοίτας ἔρως 
Med. 160. ἄπλητος χάρις γόων Sup. 
79. ἐλπὶς ἄπληςτος ἀνϑρώποις Iph. 
T. 415. ἄπληςος κακῶν Hel. 1108. 
rà νήπιον ἄπλητον ἔχων Hyyp. fr. V. 5. 

ἁπλᾶς λόγος Hel. 985. 

᾿Απλῶς. 

᾽Από. 

" , 
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ἤΑπλοια. ἀπλοίᾳ χρώμενοι Iph. A. 88. 
δεινῆς ἀπλοίας Iph. T. 15. 

᾿“Απλᾶς. 

ἔφυ Ph. 472. ἁπλᾶς ἐπ’ ἐχϑροῖς μῦϑος 
ἁπλᾶς ὁ μῦϑος τῆς ἀληϑείας 

Eh. 84. vid. etiam Arch. fr. VIII. 1. 
προςτάτης 

ἁπλδς πόλει σφαλερὸς Phaéth. fr. IV. 
2. τὰς τρόπες ἁπλᾶς ἔχειν Iph. A. 

927. árA8v ζωᾶς βιοτὰν Her. F. 663. 
ἁπλᾶς λύπας ἐξὸν, dk οἴσω διπλᾶς Iph. 
T. 688. ἁπλᾶν Τυνδάρειον ὄνομα κλή- 
ζεται Hel. 501, ἁπλᾶν ἂν ἦν τὸ κακὸν 
Ion. 839. cf. etiam Hip. 187. 

8x ἁπλῶς Bro φέρω Iph. A. 
899. ἁπλῶς ᾿Αχαιῶν 80év αἰτιώμεϑα 
Rh. 851. ἁπλῶς πόνος Hel. 1437. 

ἕτερα ἀφ᾽ ἑτέρων κακὰ κακῶν 
κυρεῖ Hec. 688. ἀπὸ Zvyà Or. 45. 
ἀπ᾽ οἴκων ib. 170. παλαιᾶς ἀπὸ συμ- 
φορᾶς δόμων ib. 809. ἀπὸ σφαγῆς 1b. 
1671. ἀπ’ εὐγενᾶς γήμας ib. 1676. 
ἀπ’ ὀρϑία ς«αϑεὶς müpys Ph. 1229. 
ἔχει τέρψιν ἀφ᾽ avr& Med. 202. ἀφ᾽ 
ἡσύχϑ ποδὸς ib. 217. δροσερᾶς ἀπὸ 
κρηνίδος Hip. 208. Περσέως ἀφ᾽ ai- 
ματος Al. 512. δολία ἀφ᾽ αἵματος 1b. 
041. ἀπ᾽ ἐχϑρῶν ἥκετε πύργων An. 
517. τηλερὰ vaíac ἀφ᾽ ἡμῶν πεδία 
ib. 891. ἐρεῖν τὰ ᾽πὸ καρδίας Iph. A. 
475. conf. etiam Fr. inc. XXI. 3. 
ἀπὸ δεινῶν λόγων Iph. A. 500. — μο- 
voStig ἀπὸ πατρὸς kal μητέρος ib. 
669. τἀπ’ ἐμᾷ σοφὰ ib. 1214. εὖ 
πυνϑάνῃ τἀφ᾽ Ἑλλάδος Iph. T. 540. 
ἀπ’ ἐμέϑεν Tr. 260. Τρῳάδος ἀπὸ 
πέτρας lb. 523. ἀπὸ τειχέων σκοποὶ 
ib. 956. ἀσϑενῆ τἀπ’ £u8 δεδορκότες 
Her.23. ἀφ᾽ ὑψηλῶν ἰν. 618. τἀπὸ 
r8) ib. 847. δύσκλειαν ἀπὸ συγγόνει 
βάλλετε Hel. 1522. ὅσιος ἀπ᾽ εὐνᾶς 
ὧν Ion. 150. ἵν᾽ εἰδῇς πάντα τἀπ᾽ ἐμδ 
ib. 804. ἀπὸ γνώμης σοφῆς ib. 1313. 
κλύων νῦν τ᾿ ἀπ’ ἐμᾶ Her. F. 189. 
cf. etiam El. 666. βέβαια τἀπὸ σξ 
El. 280. ἐξ ὧν αὐτὸς ἔπαϑόν τι 
ἰδίᾳ Epist. IV. etc. 2) genitivo post- 
positum, accentum retrahit: μητρὸς 
ἁρπασϑεῖσ᾽ ἄπο Hec. 513. δεμνίων 
ἄπο Or. 44. ἐκκλήτων ἄπο ib. 947. 
ἀρσένων ἄπο Ph. 950. πατρίδος ἄπο 
ib. 1725. ὀμμάτων ἄπο Med. 216. et 
1174. 'HAís ἄπο ib. 406. πλοκάμων 
ἐμῶν ἄπο An. 832. ὄχων xo Iph. A. 
600. ἐλευϑέρων ἄπο Hel. 282. πέτρας 
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ἄπο Her. F. 320. πνευμόνων ἄπο ib. 

1093. et ita ἄπο λέχεος, quamvis casui 

prapositum, Or. 185. 3) adverbialiter 

ἀπὸ ponitur, Or. 142. et 143. 
᾿Αποβαίνειν. Τροίας πεδίων ἀπέβησαν 

Hec. 142. τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶ- 

γμα Med.1419. Α41.1166. An.1289. 
Bac. 1390. et Hel. 1708. ἀπὸ δὲ 
φϑίμενοι βεβᾶσιν An. 1022. κάπο- 
βᾶσα (pro καὶ ἀποβ.) τῶνδ᾽ ὄχων Tr. 
622. αἱ δ᾽ (sc. ἐλπίδες) ἀπέβησαν 
Bac. 908. κἀποβὰς εἰς Μυσίαν ''el. 

fr^ 5 
᾿Αποβάλλειν. τὰς ἐλπίδας ἀπέβαλον 

πρόσω lon. 1453. σὰν ψυχὰν ἀπέ- 
βαλον ib. 1499. τὸν Evepyérav ἀπο- 
βαλεῖς Her. F. 8728. ἀποβαλεῖν μη- 
δένα Epist. II. ἄνδρα τὸν πάρος 

καινοῖσι λέκτροις ἀποβαλᾶσα Tr. 663. 
ἀποβαλᾶσαι ϑαλερὸν ὀμμάτων ὕπνον 
Bac. 691. ἀποβληϑέντα περγάμων 
ἄκρων An. 401. 

᾿Αποβλέπειν. εἰς τὸς πλοσίδς ἀποβλέ- 
πειν Sup. 177. πρὸς τὰ κοίν᾽ ἀπο- 
βλέπειν 1b. 422. εἰς ἐμ’ Ἑλλὰς πᾶσα 
ἀποβλέπει Iph. A. 1378. τὸ " Apyoc 
πρὸς σὲ ἀποβλέπει Iph. T. 928. εἰς 

μίαν ἀποβλέπων τύχην Mel. 274. 
ἄγαλμα εἴς σ' ἀποβλέπον An. 945. 
εἰς τοιόνδ᾽ ἄνδρ᾽ ἀποβλέψας ib. 763. 
εἰς ἁλιῤῥόϑος ἀκτὰς ἀποβλέψαντες 

Hip. 1206. 
᾿Απόβλεπτος Hec. 355. 
᾿Αποβώμιος Κύκλωψ Cy. 364. 
᾿Αποδαυλίζειν. κἀποδαυλίζων (sc. κἀρα) 

ξύλῳ Sup. 717. 

᾿Αποδεικνύναι. εὐγένειαν ἀποδείξω πόλει 

Or. 1062. ἐδέν γε τρανῶς ἀπέδειξας 

Rh. 40. ὃς ἀποδείξω λέκτρων προδό- 

τας lon. 879. μορφὴν ἰδίαν ἀπέδειξε 

Chry. fr. VII. 14. ἀρετὰν ἀποδείξασ- 
ϑαι ZEg. fr. II. 2. 

᾿ῬΑπόδειξις. ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας 

Hip. 196. 
᾿Αποδέχεσϑαι. μὴ τὸ ταρβδν---ἄγαν 

ἀποδέχε Or. 818. ἢν δὴ νῷν μὴ ἀπο- 

δέξηται λόγος ; Hel. 838. ἀποδέξασ- 

Sav ἡμᾶς Epist. I. ἀπεδέξατο ἡμᾶς 

Epist. V. 
᾿Αποδημεῖν εἰς Μακεδονίαν Epist. V. 

ταύτην ἀποδημῆσαι τὴν ἀποδημίαν lb. 
᾿Αποδημία Epist. V. v. artic, prac. 
᾿Αποδιδόναι. λόγον ἀπόδος Or. 150. 
ἀπέδωκ᾽ ἀμοιβὰς 8 καλὰς ib. 467. à 
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ἔλαβες, ἀπόδος ib. 642. ἐμοίγε rab- 
τὸν ἀπέδωκεν 10.786. ἀπόδος τὸ σῶμα 
carpiib. 1075. ἀπόδος δάμαρτος νέ- 
κυν ib. 1585. κἀπέδωκεν (pro καὶ 
ἀπέδ.) ἡδονὰς KáOpe πολίταις Ph. 

1407. μείζας ἄτας οἴκοις ἀπέδωκεν 

Med. 130. ἀπόδος, ὦ φίλη, ἀπόδος; 
scil. τὸ ξίφος An. 843. Sq. τοῖς σοῖς 
φίλοισι γράμματ᾽ ἀποδώσω τάδε Iph. T. 
745. φέρω σοι δέλτον, ἀποδίδωμί τε 
ib. 791. πόνες ᾿Αχαιῶν ἀπόδος Tr. 
1040. ἀποδώσειν τινὶ, Sc. oz, te ven- 
dituros esse Cy. 238. κἀποδώσομεν 
(pro kai ἀποδ. sc. rà ὅπλα) ζῶντες 
Her. 696. πῶς rà ζῶντα τοῖς ϑανϑσ᾽ 

ἂν ἀποδοίη Hel. 919. conf. etiam v. 

922. 962. 969. 971. 978. 980. 1017. 
et1018. τάδ᾽ ἀποδίδωμί σοι Ion. 1358. 
& mor ἠμέλησε παιδὸς, ἀποδίδωσί μοι 
ib. 1610. ἀϑρόον ἀποδοίην δάκρυ Her. 
F. 489. ἀποδώσω σοι ἐκεῖνα El. 912. 
πόνων τιϑηνὸς ἀποδιδδᾶσά σοι τροφὰς 

Iph. Α. 1280. τροφεῖα δεσπόταις ἀπο- 

δὲς Ιοπ. 853. νόμον τὸν ἐμὸν ϑεοῖσιν 
ἀποδᾶσαι Hel. 877. ἀπέδοτο τὸ σῶμ᾽ 
ἀληϑῶς σοι Or. 651. 

᾿Αποδίκειν. ἀπόδικε Her. F. 1204. 
᾿Αποδύρεσϑαι. κἀποδύρασϑαι (pro καὶ 
ἀποδ.) τύχας CEnei fr. VII. 2. 

᾿Αποζευγνύναι. κἀποζεύγνυμαι (i. e. 

καὶ ἀποζ.) τέκνων γυναικός τ᾽ Her. 

1375. νέα ἀπεζεύχϑης vés El. 284. 

εἰ γάμων ἀπεζύγην Sup. 791. σῶν 

ἀπεζύγης τέκνων Med. 1017. ὀρφανὸς 

ἀποζυγεὶς Ph.995. τᾶς ἀποζυγείσας 

δόμων ib. 332. 
᾿Αποϑλίβειν. — pásvyt εὖ τὸ νῶτον ἀπο- 
ϑλίψειν Cy. 236. 

᾿Αποϑνήσκειν. ἵνα ἐν βαρβάρῳ γῇ 
ἀποϑάνωμεν Epist. V. ὅπο μὴ ἐϑέ- 

λοιμι; ἀποϑανεῖν 10. παισὶν ἀποϑνή- 

σκοντα χρημάτων μέτρον λείπειν Pal. 

fr. II. 6. 
᾿Αποϑραύειν. ἀπὸ δ᾽ ἔϑραυσ᾽ ἄκρον 
δόρυ Ph. 1408. 

᾿Αποϑρίζειν. παρ᾽ ἄκρας ὡς ἀπέϑρισεν 
τρίχας ΟΥ. 128. ἐκ κρατὸς κόμας 

ἀπέϑρισας Hel. 1204. 

᾿Αποικεῖν. δαρὸν πατρὸς ἀποικήσειν 

χρόνον Iph. A. 680. αἰδώς γ᾽ ἀποικεῖ 

τῆσδε τῆς ϑεᾶ πρόσω Her. F. 557. 

᾿Αποικίζειν. ὃ πατὴρ ἀπῴκισε; scil. 

filiam, Hip. 629. τί δ᾽ αἰχμάλωτόν 

τοί μ᾽ ἀπῴκισας δόμων ; El. 1008. 
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᾿Αποιμώζειν. πρὸς αὑτὴν πατέρ᾽ ἀποι- 
μώξῃ κι τι . Med. 81]. τόνδ᾽ ἀποι- 
μώξεις νεκρόν ; Al. 038, ἀποιμώζων 
ἐμὴν δέσποιναν ib. 771. 

"Αποινα. με ϑητεύειν τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ 
ἠνάγκασεν Alc. 7. τῆς σφαγῆς ἄποινα 
Iph. T. 1459. ἄποιν᾽ ὑβρισμάτων Bac. 
516. ἄποιν᾽ ἐμῶν πημάτων El. 1180. 

᾿Αποινᾶσϑαι Rh. 177. 
᾿Αποινόδικος. ἀποινόδικοι δίκαι Her, F. 
887. 

᾿Αποίχεσϑαι. ἀπῴχετ᾽ εἰς τάξιν Her. 

818. ἐδ’ ἀποίχεται χάρις Her. F. 
134. τᾶς ἀποιχομένας ἀῤῥήτα κόρας 
Hel. 1322. 

᾿Αποκαλεῖν. με τῶν γάμων ἀπεκάλεν 
ἥσσονα Iph. A. 1354. 

᾿Αποκάμνειν Epist. IV. 
μοις ἂν ib. 

᾿Αποκάμπτειν. μοχϑεῖν ἐκ ἀποκάμψω 
Ion. 135. 

᾿Αποκαταράσσειν. ἀπὸ πατέρα μέλαϑρά 
τε καταράξῃ Her. F. 1057. 

᾿Αποκείρειν. ἀποκείρεται σὸν ἅνϑος 
Her. F. 875, ἀπὸ ςεφάναν κέκαρσαι 
πύργων Hec. 910. 

᾿Αποκερδαίνειν. κἀποκερδαίνων ποτ Cy. 
431. 

᾿Αποκόριμος. κρᾶτ᾽ ἀποκόριμον El. 148. 
᾿Αποκοφίζειν. κἀποκέφισον κακῶν Or. 

134]. ἐδὲν παϑέων ἀποκεφίζεσα Hec. 
106. 

᾿Αποκρίνεσϑαι, κἀκεῖνό μοι τοπρῶτον 
ἀπόκριναι Iph. A. 1188. ἀπεκρίνω τί; 
ib. 1354. καποκρίναι àv σοφῶς Bac. 

"1270. ἀποκρινόμενός ποτε Epist. V. 
᾿Απόκρισις. σιωπὴ τοῖς σοφοῖς ἀπόκρισις 
Fr. inc. CXXXI. 

᾿Αποκρύπτειν. τόδ᾽ ἀπέκρυψεν ϑεὸς And. 
fr. XIX. 1, gv ἀποκρύψας Ph. 
506. 

᾿Απόκρυφος. ἀπόκρυφον δέμας Her. F. 
1069. 

gà" dzoká- 

᾿Αποκτείνειν. ἀποκτείνειν φϑόνος γυ- 
ναῖκας Hec. 288. et Fr. inc. B. 53. 1. 
ἄνδρ᾽ ἀποκτεῖναι ξένον Hec. 1244. 
ἀποκτενδσί μ᾽ αἱ κυνώπιδες γοργῶπες 
Or. 260. εἰ τόνδ᾽ ἀποκτείνειεν γυνὴ 
ib. 507. ἐζημίωσε πατέρα, καπέκτεινε 
ib. 577. μή σ᾽ ἀποκτεῖναι ϑέλῃ ib. 
768. cf. etiam v. 912, σὺ μή μ᾽ ἀπό- 
κτεῖνε ib. 1027. ἀποκτενεῖ σ᾽ ὁ φὺς 
Ph. 19. τί μ᾽ ἄρδην ὧδ᾽ ἀποκτείνεις--; 
ἀποκτενεῖς γὰρ ib. 1614. sq. Πελίαν 
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ἀπέκτεινα Med. 480. ἡμᾶς αὐτὸ rà7 
ἀποκτενεῖ Hip. 419. τὸ σεμνὸν ὥς E 
ἀποκτενεῖ τὸ σὸν ib. 1064. μηδ᾽ ἀπο- 
κτείνειν βίᾳ An. 587. τἀμὰ δ᾽ ἐκ 
ἀποκτενῶ ᾽γὼ τέκνα Iph. A. 390. μηδ᾽ 
ἀποκτείνῃς τινὰ ib. 1420. τᾶ μέλλειν 
μ᾽ ἀπέκτεινες φύβῳ; Ion. 1300. τέκν᾽ 
ἀποκτείνας Or. 15. τόνδ᾽ ἀποκτείνας 
Ph. 638. παῖδ᾽ ἐχ ὁσίως σὸν ἀπο- 
κτείνας Hip. 1287. τῷ τόνδ᾽ ἀποκτεί- 
ναντι Hec. 871. 

᾿Αποκωλύειν. ἀποκωλύεις ψαῦσαί τε 
χεροῖν k. T. . Med. 141]. 

᾿Απολαγχάνειν, obtinere. ὡς ἀλλὰ 
ταῦτά γ᾽ ἀπολάχωσ᾽ οἴκων πατρὸς Her. 
F. 331. 2) spe excidere. ἀπολαχᾶσα 
νῦν Ion. 609; 

᾿Απολάξυσϑαι Hel. 917. 
᾿Απολαιμότομος. ἀπολαιμότομον ἀΐδᾳ 
Hec. 207. 

᾿Απολαμβάνειν. ὅπως τὴν σὴν ἀπολά- 
βῃς ξυνάορον Or. 653. 
ἂν ἀπολάβοι; Hel. 918. ἀπολαβεῖν 
δάμαρτα ib. 961. ἀπολαβεῖν, ὧν 
ἔχεσιν οἱ νέοι Ἐτ. ἴπο. LXXVI. 2. τὸ 
xpusóv ἀπολαβὼν Or. 451. 

᾿Απολαύειν. ἀπολαῦσαι κακῶν Ph.1211. 
τερπνῶν ὕμνων ἀπολαύειν Iph. T. 454. 
ἀπέλαυσα δή τι τῶν κείνης γάμων ib. 
526. τῶν καλῶν ἀπολαύειν Her.F. 
1224. ἧς ἀπολαύων Απ. 544. ἔτ᾽ εἰς 
πατέρ᾽ ἀπηλαύϑην τύχης Her. F. 63. 

᾿Απόλαυσις. ἀπόλαυσιν καλὴν Her. F. 
1370. ἀπολαύσει ἀδεμιᾷ Epist. V. 

᾿Απόλαυσμα Epist. IV. 

᾿Απολείπειν. εἰ ἀπολίποιμί σε Or. 1088. 
δαιμόνων ἀπολείπειν ἕδη Her. 104, 
πολέων ἀπέλειπε βίος Hel. 1348. καὶ 
σ᾽ ἀποχείψω σε λειπόμενος El. 1310. 
μηδ᾽ ἀπολείποις Fr. inc. CXXIII. 2. 

ἀπολιπὼν τῦὅτο Or. 114]. νέαν ἁμέ- 
ραν ἀπολιπὼν Ion. 720. τὸ ϑεομαχεῖν 
ἀπολιπᾶσα Iph. A. 1409. πατρῴας 
μὴ ᾿᾽πολείπεσϑαι χϑονὸς Med. 35. à 
μάτηρ ἀπολείπεϑ᾽ (pro erac) ὑμῶν Tr. 
599.  aió8c ἀπολειφϑῶ; Ion. 861. 
ἀπολείπομαι τᾶς εὐδαίμονος ἥβας Her. 
F.440. τῶν πρὶν ἀπολειφϑεὶς φρενῶν 
Or.216. ἀπολειφϑεῖσα 10. 80. ἀπο- 
λειφϑὲν ἐδὲν ϑάτερον Ph. 754. 

᾿Απόλεμος. ἀπόλεμον πόλεμον ἔσπευσας 
Her. F. 1188. ἀπολέμῳ χειρὶ Hec. 
1084. ἀπολέμοις κισσίνοις βάκτροις 
Ion. 217. 

πῶς ϑανὼν 
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ἤΛπολις Hec. 669. et 811. Hip. 1029. 
Iph. T. 220. et 'Tr. 1186. ἄπολις 
ὅσα Med. 255. μὴ δῆτ᾽ ἄπολις γενοί- 
μαν ib. 646. à μεγαλόπολις ἄπολις 

ὄλωλεν Tr. 1292. 

᾿Απολλύναι. ἀπωλέσατ᾽, ὠλέσατ᾽ Hec. 
108. ἐπεί με γᾶς ἐκ πατρώας ἀπώ- 
λεσεν ib. 947. τίς σ᾽ ἀπώλεσε; ib. 
1116. Ἑκάβη με---ἀπώλεσ᾽, ἐκ ἀπώ- 
Aseo ib. 112]. ὃς ἀπώλεσεν ϑεὸς Or. 
121. ὥς μ᾽ ἀπώλεσας x. τ. λ. ib. 130. 

ἀπὸ δ᾽ ὥλεσας πατέρα x. τ. X. ib. 197. 
τίς σ᾽ ἀπόλλυσιν νόσος; 1b. 395. ἐν- 
δίκως ἀπώλεσα, sc. τὴν μητέρα ib. 57 1. 
ἀπώλεσάς με lb. 585. et Hip. 311. 
Φοῖβος ἀπώλεσεν, sc. σὲ Or. 954. «ei 
Qóuec ἀπώλεσα Phan. 1459. ὃς 
ἀπώλεσα ib. 1604. £v ἦμάρ μ᾽ ὥλβισ᾽, 
ἕν δ᾽ ἀπώλεσεν ib. 1083. τίς ὧδ᾽ ἀτί- 
poc δαιμόνων σ᾽ ἀπώλεσε Med. 1208. 
κἄμ᾽ ἄπαιδ᾽ ἀπώλεσας ib. 1926. παῖ- 
δας ἀπώλεσα ib. 1350. φίλος pu 

ἀπόλλυσ᾽ ἐχ ἑκᾶσαν ἐχ ἑκὼν Hip. 
519. r&r ἔσϑ᾽, ὃ πόλεις δόμες T 
ἀπόλλυσι 10. 487. ἀπώλεσας μᾶλλον, 
ἣ κατέφϑισο ib. 899. ἀπώλεσεν βίον 
ib. 1032. ψυχὰς πολλὰς κἀγαϑὰς 
ἀπώλεσας An. 612. ἀπώλεσ᾽ ὄλβον 
Sup. 730. ἀπολέσαι καλὸν κλέος 
Iph. A. 357. τὸς φίλος ἀπολλύναι 

ib. 405. μήτ᾽ ἀπολέσαιμι τὴν χάριν 
ib. 978. μή μ᾽ ἀπολέσῃς ἄωρον 1b. 

. 1218. pvpísc ἀπώλεσαν 'Tr. 369. τὰ 

Qok8vr ἀπώλεσαν ib. 609. τῷδ᾽ àv 
εὐτόχῳ mérpo ἀπώλλυσ᾽ Hel. 76. v. 

not. τὸ σῶμα κοινῇ τοῖς τέκνοις ἀπώ- 

λεσεν lon. 1228, μὴ ἀπολῇ πόλιν 
Her. F. 1066. ὅ σοι χρυσῶν ἀπώλεσ᾽ 
Alcmaon. fr. XVII. 1. πένης ἐκ 
ἐκεῖν᾽ ἀπώλεσεν Ar. fr. ΧΙΧ.Ὶ. φϑόνος 
ἀπώλεσ᾽ αὐτὸν CEd. fr. VII. 2, τὸ 

πλέον ἀπολέσας Ph. 812. ἀπολέσας 
κακὸν λέχος Iph. A. 389. ἀπολέσας 

ἀδελφὸν 1b. 487. παιδὸς ἀπολέσασα 
χαρμονὰς Ion. 1379. 2) Med. ἀπόλ- 
λυσϑαι. Τροία ἀπώλετο Hec. 21. 
ἀπωλόμην ib. 440. et 683. Or. 459. 
Alc. 387. κακῶς ἀπόλοντο (sic) Hec. 
1194. διὰ τριῶν ἀπόλλυμαι Or. 434. 
ἀπωλόμεσϑα Ph. 585. et 1408. àmó- 
λωλεν ἡ ἀλήϑεια ib. 929. πανώλης 
ἀπόλλυμαι Med. 277. ἀπόλλυται 
σιγῇ Hip. 39. μὴ γιγνώσκοντ᾽ ἀπο- 
λέσϑαι ib. 249. ὡς ἀπόλλυμαι ib. 

ΑΠΟΝ 

941. νυμφίδια ἀπόλωλε λέχη ib. 1139. 
δύσποτμός γ᾽ ἀπόλλυσαι ib. 1398. 

ὕπαρνός τις ὡς ἀπόλλυσαι An. 558. 
ὧν T ἀπόλλυμαι χάριν 1». 565. πόϑῳ 
ἀπωλλύμην Sup. 1088. ὧν ἀπωλό- 
peo ὕπο Tr. 401. ἀπολώλαμεν Cy. 
193. ὅὄτοι σοί γ᾽ ἀπόλλυται χάρις 
Her. 439. ἀπόλλυμαι δόλῳ Her. F. 
754. ἔνϑεν ἡὐγένει ἀπόλλυται El. 
88. ἔρημος ξυμμάχων ἀπόλλυσαι 
CEnei fr. IL]. ἐκ ἀπολᾶμαι τῆς 
“Ἑλένης ὅνεκα Tel. fr. 11Π1..1. ἀρετὴ, 
κἄν ϑάνῃ τις, ἐκ ἀπόλλυται Tem. fr. I. 
]l. ἡ ἐν ὀφϑαλμοῖς χάρις ἀπόλωλε 
Fr. inc. LXXXVI. 4. ἀπὸ γὰρ ὀλό- 
μένος οἴχομαι Hip. 878. etc. 

᾿Απολλώνιος. Περγάμων ᾿Απολλωνίων 
Ὅτ. 1389. 

᾿Απολογεῖσϑαι. μητρὸς ἀπολογήσασϑαί 
μ᾽ ὕπερ Bac. 41. 

᾿Απολύειν. κἀπέλυσ᾽ (1. e. καὶ ἀπέλυσαν) 
ὄκνα Or. 1236. ψυχὴν ἀπολύειν Fr. 
inc. CXLVIII. 8. 

᾿Απολωτίζειν. κἀπολωτίζῃ νέες Sup. 

449. τίς κόμας ἀπολωτιεῖ ; Iph. A. 

793. 
᾿Απομέμφεσϑαι. ἀπομεμψαμένας ἐμ 
Rh. 900. 

᾿Απομιμνήσκεσϑαι. ἡμῖν τήνδ᾽ ἀπόμνη- 
σαι χάριν Al. 300. 

"Amon vivat. ἀπώμοσ᾽,---μὴ ἐξοδᾷν χρή- 

ματα Cy. 265. 
᾿Απόμοιρα. Exsciv ἀπόμοιραν τῆς σῆς 
εὐπραξίας Epist. IV. 

᾿Απομοργνύναι. ἀπομόρξαι — (videtur 
ἀπόμορξαι leg. in: med.) σέϑεν rà 
δάκρυα Syl. fr. VI. 1. 

᾿Απόμεσος. ἐκ ἀπόμϑσον τὸ γυναικῶν, 
&c. γένος Med. 1089. 

᾿Απομυκτέον Cy. 558. 
᾿Απονᾶσϑαι (a váo, vel ναίω). ἀπενήσω 
Aug. fr. X. ex Hesych. qui exponit 
per ἀπέβαλες. παῖδ᾽ ἀπενάσσατ᾽ ἀπὸ 
χρητηρίων Iph. T. 1259. dv ἀπε- 

γάσϑην αἰσχρῶς Med. 166. τηλόσε 
σᾶς ἀπενάσϑην πατρίδος Iph. T. 175. 

᾿Απόνασϑαι (ab ὄνημι). χειρὸς ἀπο- 

γάσαιο λόγχᾳ Rh. 466. 
᾿Απονέμειν. ἐκ ἀνέξῃ τῷδ᾽ ἀπονεῖμαι; 

sc. τὸ ἴσον Ph. 551. 
᾿Απονητὶ Epig. ITI. 6. 
᾿Απονίπτειν. κἀπένιψα τραύματα Tr. 

1152.  eépvev ἀπονιψαμένη on. 

875. 
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σεσϑαι Epist. V. 
᾽Απονοςεῖν. 

T. 731. 
᾿Απονωτίζειν. κἀπενώτιζον φυγῇ γυ- 
ναῖκες ἄνδρας Dac. 762. 

᾿Αποξενᾶσϑαι, 
μένοις Hec. 122i. 

᾿Αποπαύειν. φόνιον ἀπόπαυσον ἀΐδαν 
Aóye σὲ μακρᾷ "morae A995, 

Sup. 639. ἀποπαῦσαι μερίμνας Bac. 
380. 

, , 5» , » Αποπέμπεσϑαι. ἀποπέμπομαι Evvvxov 
ὄψιν Hec. 72. 

"Amómpo. dmómpo δεσποίνας Or. 1452. 
πατρίδος ἀπόπρο γαίας Ph. 1728. 
μητρὸς dzómpo γοσφίσας ph. A. 
1287.  dmówpo δωμάτων Her. F. 
1082. 

᾿Αποπτύειν. ἀπέπτυσα Hec. 1276. Hip. 
614. Iph. T. 1161. ἀπέπτυσα τοιάνδε 
συγγένειαν Iph. A. 509. dzézrvoca 
μῦϑον ib. 874. ἀπέπτυσ᾽ αὐτὴν, ἥτις 
--ἄλλον φιλεῖ "Tr. 662. ἀπέπτυσα 
λόγον Hel. 670. ἀπέπτυσ᾽ αὐτὸ, sc. 
τὸ ἄδο σκότος Meleag. fr. XVII. 4. 
μάχας Μινυῶν ἀπέπτυσαν; Her. F. 
560. ϑεοί σ᾽ ἀποπτύσαιεν Hel. 74. 
κακὸς ἀποπτύωμεν Inus fr. XI. 9, 
jv χρῆν σ᾽ ἀποπτύσαντα μὴ κινεῖν 
δόρυ An. 608. 

᾿Απόπτυτος. dmómrvsov φρένα Med. 
1373. 

᾿Απορεῖν. τὸ ἀπορεῖν, ἀνδρὸς κακῷ Her. 
F. 106, ὡς ἠπόρημαι πρὸς ϑεῶν τὰ 
νῦν τάδε Iph. A. 537. 
᾿Απόρϑητος. χώρας dzopSijr« ἄπο Med. 
826. τῶν ἀπορϑήτων πόλις ἐκέτι λέξῃ 
Hec. 906. 

᾿Απορία. ἀπορίας ὕπο Or. 232. κάμα- 
Troc βροτοῖσιν ἀπορία τε γίνεται ib. 
315. ἀπορίαν 8 μενῶ Ph. 747. ἀπο- 
ρίαν ἴδω ἐμῷ βίῳ Sup. 1096. ἀπορίᾳ 
κεχρημένος Iph. A. 89. ἀπορίᾳ λε- 
λησμένος Bac. 1100. ἀπορία τὸ δυσ- 
τυχεῖν lon. 97]. ἀπορίᾳ σωτηρίας 
Her. F. 54. 

"Amopoc. εἰς ἄπορον κλύδωνα κακῶν 
Med, 362. πόρον ἄπορον ἐξανύσας 
Iph. T. 897. ἀπόρῳ γε τῷδε συμπε- 
πλέγμεϑα ξένῳ Bac. 799. σιωπὴ 
ἄπορος ἑρμηνεὺς λόγων Andr. fr. 
XXV. ἄπορον χρῆμα Or. 70. ὡς ἅπο- 
pov ἥκων δορὸς Ph. 1409. εἰς ἄπορον 

ἀπονοτῆσας χϑονὸς Iph. 

πατρῴας γῆς ἀπεξενω- 

᾿Αποῤῥηγνύναι. 

, , 

Αποσπαράττει vy. 

'"Amosácav. 
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ἥκεις Hel. 819. 
ἐνδεῖς Iph. A. 41. 

- DE 38 9 
Των ἀπόρων BOEVOC 

᾿Αποῤῥα ντήριον. ἐλϑὼν εἰς ἀποῤῥαντή- 
pua. Ion. 435. 

᾿Αποῤῥεῖν. σάρκες ἀπ’ ὀτέων ἀπέῤῥεον 
Med. 1201. «Aére ἀποῤῥνέντος "Thy. 
Dr. ἢ 

πνεῦμ’ ἀποῤῥῆξαι Or. 
862. cf. etiam Tr. 751. βίον ἀποῤ- 
ῥήξειν Iph. T. 974. τῆσδ᾽ ἀποῤῥήξας 
mérpac Cy. 700. αἀποῤῥήξω χέλυν 
El. 837. 

᾿Απόῤῥητος. ἀπόῤῥητον φλόγα ϑύοσα 
Iph. T. 1381. ἕν τῶν ἀποῤῥήτων Ph. 
1662. τῶν ἀποῤῥήτων κακῶν Hip. 
298. μυτηρίων τῶν ἀποῤῥήτων φάνας 
ἔδειξεν Rh. 943. 

᾿Αποῤῥοή. αἵματος ἀποῤῥοαὶ Hel. 1603. 
᾿Απόρως ἔχειν Iph. A. 55. 
᾿Αποσβεννύναι. διοπετὴς ὅπως αἰτὴρ 
ἀπέσβη Fr. inc. CXXVII. 2. 

- - ^ - ᾿Αποσκοπεῖν. ἐκ ἀποσκοπῶν τὸ πλῆϑος 
Sup. 236. πόλιν ἀποσκοπᾶσα Hec. 
939. 

᾿Αποσκυϑίζειν. κρᾶτ᾽ ἀπεσκυϑισμένην 
Tr. 1026. ᾿ς 

᾿Αποσπᾷν. μή με τὸ τέκνον ἐκ χερῶν 
αἀποσπάσῃς Hec. 277. ὅπως σέ τις 
βωμδ v8 ἀποσπάσῃ (βίᾳ Her. 250. 
μαφτῶν βιαίως τῶν ἐμῶν ἀποσπάσας, 
SC. τὸ βρέφος Iph. A. 1152. Τροίας 
ἣν ἀποσπάσας ἔχω Hel. 420. γυναῖκας 
βωμῶν ἀποσπάσαντες Hec. 290. cf, 
etiam An. 568. μήτ᾽ ἀποσπασϑῆς βίᾳ 
Hec. 225. πρὸς βίαν ϑεῶν τῶν σῶν 
ἀποσπασϑέντες Her. 99. et 223. 
ἀποσπασϑεῖσά ce Alc. 288. κόμης 
ἀποσπασϑεῖσα Απ. 408. ἀποσπα- 
σϑεῖσα βίᾳ Tr. 613. T5 

ἀπεσπάραξεν ὦμον 
Bac. 1125. 

᾿Αποσπένδειν. ὡς ἀπέσπεισαν μέϑυ Ion. 
1198. 

κοίλης φλεβὸς ἀπέξαξεν 
φόνα Ion. 1011. 

᾿Απόξασις. elc ἀπότασιν βία Hip. 277. 
, - - 9 "2 » - Amozarciv. τῆσδ᾽ ἕδρας àmosarti Her. 
631. 

᾿Αποςέλλειν, “ρατὸν ἔξω χϑονὸς ἀπο- 
sca. Ph. 488. τίνος μ᾽ ἕκατι γῆς 
ἀποςέλλεις; Med. 281. cf. etiam v. 
934. παῖδα σὴν δεῦρ᾽ ἀποτέλλειν Iph. 
A. 362. ἐξ ὀμμάτων δάμαρτ᾽ ἀποςεῖ- 
Aacib. 748, e£—r ijo? v" χϑο- 
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νὸς Cy. 406. σ᾽ d κεναῖσι χερσὶ iic | Αποσώζειν. κἀποσώσαις (pro καὶ ἀπ.) 

ἀποτελῶ Hel. 1296. πατέρ᾽ ἀποτέλ-' ἂν πατρὸς γνώμας Er. fr. II. 2. 

λων χϑονὸς Ph. 1698. ἥκω ἀποτελῶν ᾿Αποταυρᾶσϑαι. ἀποταυρᾶται ὃμωσὶν 

σε Hec. 731. ἀποςέλλο χϑονὸς Sup.| Med. 188. 

582. ὡς ἀποΞξέλλησϑε γῆς Tr. 1268. ᾿Αποτίειν. ἀπότισόν μοι ταὐτὸ Or. 654. 

£m αὐτὸ r&T ἀποΞςέλλῃ φύλαξ Bac | κακῆς γυναικὸς μισθὸν ἀποτίσαι Iph. 

057. dv ἀπετάλην ὕπο Ph. 299.| A. 1169. τὸν σὸν ἀποτίσει φόνον 

“πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀπετάλην Iph. T. 1409. Iph. T. 338. καἀποτίσασϑαι δίκην 

δεῦρο πρὸς βίαν ἀπετάλης ; Cy. lll. ἐχϑρὸς Her. 852. conf. etiam v. 882. 

δόμων πῶς τῶν ἐμῶν ἀπετάλης; Hel. ᾿Αποτίϑεσϑαι. πολλὰν (sc. ἀφροδίταν) 

666. ὧν ἀπετάλης μέτα ib. 1541. ἀποϑείμαν Iph. A. 557. πολλὰ ἀπε- 

ἐκ τῶνδ᾽ ἀτίμως δωμάτων (rosa ϑέμην ἀσπάσματα Iph. T.376. ἀπὸ 

An. 810. φυγὰς ἀποταλεὶς Ph.) παρϑένοι κόμας ἔϑεντο Hel. 372. 

9 8, ᾿Αποτινάσσειν. 8k ἀποτινάξεις κισσόν ; 

᾿Αποςερεῖν. οἵας συζύγε μ᾽ ἀποςερεῖς, Dac. 253. 

ΑΙ. 385. τῷ σ᾽ ἀποςτερῶ; ib. 692. ᾿Αποτίνεσϑαι. τὸν πρῶτον ἀδικήσαντά 

ὧν μιᾶς σὺ τλημόνως jw ἀποςερεῖς) σ᾽ ἀποτίνε ϑεὸν Ion. 972. 

Iph. A. 1165. τὸ σαφές μ᾽ ἀποΞςερεῖ Αποτμος. ümorpoc, ἄποτμος ὁ φόνος 

Hel. 583. τῆς δίκης σ᾽ ἀποΞςερεῖν Ph. 1316. πότμον ἄποτμον Hip. 

Alcmen. fr. I. 2. κτημάτων ἀποτερεῖν) 1144. μόρος ἄποτμος Al. 116. 

Bel. fr. XXV. 6. πόλιν ἀποςερῶν | Amóropoc. ἀποτόμβ λήματος Al. 985. 

τύχης Ph. 1000. rác) ἀποΞτερήσῃ ᾿Αποτρέπεσϑαι. ἀπαίδευτον ümorpéme 

(i. e. privaberis; med. pro pass.)| λέγειν Or. 410. μήτ᾽ ὀργῆς ὕπο ἀπο- 

Her. F. 137. ἀποΞςερὅμαι πατρίδος τρέπε τἀληϑὲς Iph. A. 336. 

Ph. 496. ἀπεΞτερήϑην μητρὸς τροφῆς ᾿᾿Αποτροπὰ (dor. pro 3) κακῶν Hel. 

Ion. 1377. γῆς ὅρι ἀποΞερέμενοι) 364. 

Tr. 375. κάμακος ἀμφοῖν χεῖρ᾽ ἀπε- ᾿Απότροπος τῶν πημάτων Her. F. 821. 

sepnpévow Ph. 1412. σβ ámesepnpé- ἀπότροποι κακῶν Ph. 589. 

vow Al. 379. πάσης γῆς &mesepn- ᾿Απεσία. εἴ τι μέμφῃ τῆς ἐμῆς ἀπεσίας 

μένοι Her. 51. Hec. 962. μακρὰ ἡμῖν ἡ "rio ἀπεσία 

᾿Αποςτολή. ἀποτολαὶ μακάριαι Iph. A.| Iph. A. 651. διὰ μακρᾶς ἀπεσίας lb. 

688. πυϑίαις ἀποςτολαῖσιν Ph.1050. | ! 172. conf. etiam Rh. 467. 

᾿Αποςρέφειν. ἀπέερεψ᾽ ἔμπαλιν mapyóa | Amopatvtuw. γλώσσης ἰδίας ἀποφαίνειν 

Med. 1148. μή μ᾽ ἀποΞτρέφε Iph. T. Ion. 101. καἀπεφηνάμην γνώμην Sup. 

801. εἰς λόγος ἀποτρέφα Cy. 298. 335. 

τὸ ϑεῖόν σ᾽ ἀπεετράφη Sup. 159. βρέτας ᾿Απόφασις. τρίποδος ἀπόφασιν Or. 329. 

τὸ τῆς ϑεξ πάλιν ἕδρας ἀπετράφη Iph. ᾿Αποφέρειν. ἀπήνεγκε βρέφος εἰς ταὐτὸν 

T. 1165. cf. etiam v. 1179. τί j| ἄντρον Ion. 16. ἀπηνέγκω λέχη. ràX- 

ἀπεςράφης 5 Hel. 77. φεύγεις ἀπο- λότρια El. 1089. τὸν αὐτὸν ἐκ ἀποί-: 

Ξραφείς με; Or. 718. σεται μόρον ; Ph. 598. ἐδ᾽ ἀποίσεται 

᾿Αποςροφή. σοὶ μέν ἐπ᾿ &mospodi) Med.| βίον τῇ καλλιτόξῳ ματρὶ ib. 1168. 

603. ἀποςτροφὴ κακῶν ib. 799. ζημίας vósov ἐκ ἀποίσεται Iph. A. 298. 

ἀποςτροφὴν ib. 1223. ἀρκᾶσαν εἶπας ᾿Αποφεύγειν. αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν Ion. 

αἰτίας ἀποφτροφὴν Hip. 1036. 15296. Saváre λεύσιμον ἄταν ἀποφεύ- 

᾿Αποςυγεῖν. τὸν ἄπαιδα ἀποτυγῶ βίον] yeca ib. 1241. γῆρας ἀποφυγὼν τὸ 

Ion. 488. σὸν Or. 630. 

᾿Αποσυλᾷν. τοῖον ὅμηρόν μ᾽ ἀποσυλή- ᾿Απόφϑεγκτος. σιγῇ ἐτεκτήναντ᾽ ἀπό- 

cac Al. 873. φϑεγκτόν με Iph. T. 951. 

᾿Αποσφάλλεσϑαι. ἐλπίδος ἀπεσφάλην ᾿Αποφϑείρειν. ἀσιτίαις ἐμὸν δέμας ἀπο- 

Iph. A. 742. R φϑερῶ Sup. 1106. ὡς πεσβσ' ἀπο- 

᾿Αποσφραγίζεσϑαι. πάντ᾽ ἀποσφραγί- φϑαρῶ Tr. 508. ὁ γῆς τῆσδ᾽ ἀποφϑα- 

ζεται Or. 1108. ρήσεται; Her. F. 1290. 

᾿Αποσχίζειν. πτόρϑων ἀποσχίζϑσα pups ᾿Αποφϑινύϑειν. τὰ μὲν αὔξεις, τὰ δ᾽ 

σινῶν φόβην Al. 170. ἀποφϑινύϑεις Fr. inc. CLX. 3. 
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᾿Απόφονος. 

Or. 168. ἀπόφονον αἷμα ib. 192. 
᾿Αποφώλιον τέρας Thes, fr. VII. 1. 
᾿Αποχεύεσϑαι. 
λίας δῖναι Ion. 148. 

᾿Αποχναύειν Cy. 357. 
᾿Αποχωρεῖν. 
T1265. 

᾿Αποψᾷν. ἀφρὸν ἀπέψα Iph. T. 311. 
᾿Απραγμόνως Phi. fr. I. 1. 
᾿Απράγμων. παρὸν ζῇν ἡδέως ἀπρά- 
γμονα Antiop. fr. XIII. 2. 

" Aqpakroc. ἄπρακτοι αὐτῶν αἱ κακαὶ 
γλῶσσαι ἐγένοντο Epist. V. 

᾿Απραξία. τὸ μέλλον ἴσον ἀπραξίᾳ λέγω 
Or. 426. 

᾿Απροσδόκητος. ἀπροσδόκητα βροτοῖς τὰ 
τῶν ϑεῶν Iph. A. 1610. 

᾿Απρόσφορος. víjrec ναυβάταις ἀπροσ- 
φόρες Iph. A. 287. 

"Ampodásizoc Sávaroc Bac. 1000. 
"Amrew, nectere. βρόχες ἅπτειν κρε- 
μαςὲς Or. 1036. βρόχῳ ἅψασαν δέρην 
Hel. 135. conf. etiam Hip. 770. b) 
incendere. ἅπτεσι πεύκας Or. 1543. 
ἦψαν φῶς Rhes. Sl. ἅπτε κεραύνιον 
αἴϑοπα λαμπάδα Bac. 594. ὃς ἥψά 
vw, 80. τὸ Τροίας πῦρ Hel. 510. ἤδη 
ἧἥπται ib. 106. λύχνα ἁμμένα δάϊα 
Ογ. 512. 2) med. ἅπτεσϑαι. io 
γονάτων τῶν ἐμῶν Hec. 245. ἥψω τῆς 
ἐμῆς χερὸς ib. 273. ἅψαι ματρὸς ib. 
439. μή τις ἅψηται xpoóc rdp8 ib. 
548. ἣν ἅψωμαί τινος 1b. 586. νέων 
πημάτων ἐχ ἅπτεται ib. 675. ἡψάμην 

- ξίφεος Or. 1235, κεὶ μὴ εὐνῆς ἥψατο 
- Ph. 958, τέκνων ἅπταε χερὶ ib. 1694. 
ἐδ᾽ ἂν ἡψάμην χεροῖν Med. 370. μηδ᾽ 
ἅψῃ πέπλων Hip. 606. ὄμνυμι, τῶν 
σῶν μήποϑ᾽ ἅψασϑαι γάμων ib. 1026. 
ἀτρέμας χροὸς ἑλκώδος ἅπτεσϑε χεροῖν 
ib. 1359. τῆς ὀδὲν ἄλγος ἅψεται Alc. 
940. ἅψασϑαι λόγο An. 663. τίς 
ὑμῶν ἅψεται; ib. 759. συὸς ἀγρίϑ 
ἀγῶνος ἥψω Sup. 317. τῆς τύχης 
ὅπως ἅψαιτ᾽ ἄριτα Iph. A. δ7. dx 
ἅψεται σῆς ϑυγατρὸς ib. 950. cf. etiam 
v. 186]. ἤν τις ἅψηται Qóve Iph. T.|" 
381. τῆς ἐμῆς iw φρενὸς Rh. 916. 
8r ἔϑιγεν, G9 ἡψαϑ᾽ ἡμῶν Bac. 617. 
ἀξίων ἅπτομαι ib. 968. ὅπως ἅψησϑε 

ἀπόφονον φόνον ματέρος) 

"^ 5, , 

ἂν ἀποχεύονται Kasa- 

κἀπεχώρησεν πάλιν Iph. 

APA 

κάτωϑεν ὅρανθ δυσπραξίᾳ Her. F. 
1240. δ᾽ ἡδονῆς ἅπτεται Antiop. fr. 
X. 2. ἅπτεσϑαι δόμων Pro. fr. I. 
τῶν ἄγαν ἅπτεται ϑεὸς Fr. inc. 
ΟΧΧΙΧ. 1. πλεῖτον ἁψάμενος λόγων 
ΑΙ. 967. 

ἤΑπτερος ὄρνις Iph. T. 1095. ἄπτερον 
Her. F. καταξτένων ὠδῖνα τέκνων 

1039. 
᾿Απτόλεμος. ἀπτολέμος εὐνὰς σεβίζοσα 
Med. 643. 

᾿Απύειν. τί ποτ᾽ ἀπύσω; Hec. 155. τί 
μοι τόδε χρέος ἀπύεις; Or. 1208. ςε- 

N » , Ὺ »' 

ναγμὸν ἀπύσατε Sup. 800. ἤπυσα 
αὐτοῖς μὴ πελάζεσϑαι «ρατῷ Rh. 776. 
ἰαλέμῳ τὲς ϑανόντας ἀπύεις Tr. 1304. 
Μαινάσιν ἀπύσει Bac. 982. 

"Amvpyoc Tem. fr. XIX. 
ἤΑπυρος χρυσὸς Dan. 30. ϑυσίαν ἄπυ- 
pov Fr. inc. CLV. 4. 

᾿Απφδὸς Cy. 488. 

᾿Απωϑεῖν. τὸν ἄριτον πάντων ἀπωϑεῖν 
Hec. 137. υγάδα ἀπωϑεῖ χϑονὸς 

Ph. 76, ἀπωϑεῖν &vec Al. 670. μὴ 
τὸ δεολεύειν με σοὶ λόγων ἀπώσῃ An. 
1806. ἀπωϑῶ σε γνησίων νυμφευμά- 
των ib. 192. ἀπωϑεῖν συμμάχες Rh. 
334. ἐδείς μ᾽ ἀπώσει πρόσϑεν Her. 
184. πάλιν μ᾽ ἀπωϑεῖ πνεῦμα Hel. 
413. ὃμῶας ἀπωϑεῖ El. 822. εἴ με 
γονάτων ἀπώσαιτο Hec. 742. πρᾶγμ᾽ 
ἐς χέρας λαβόντ᾽ ἀπώσασϑαι 10. 1242. 
αὐϑαδίᾳ φίλες ἀπωϑῇ Med. 622. ἀπό 
τ᾽ ὥσασϑαι, sc. Ξέργηϑρα φρενῶν Hip. 
257. ἠδεῖτο σὲ τῶνδ᾽ ἀπώσασϑαι δόμων 
ΑἹ, 826. τὸν ἔχοντ᾽ ἀπώσασϑαι λέχες 
Iph. A. 68. σύ μ᾽ ἀπωϑῇ ϑιάσες ἔχο- 
cav Bac. 531. εἰ σοφία τις ἀπώσεται, 
sc. τὰ μόρσιμα, fatum Her. 616. δύσ- 
κλειαν ἀπώσομαι βία Her. F. 1152. 
ἔργ᾽ ἀπωϑεῖται χεροῖν Bel. fr. XVI. 
14. ἐκ ἀπωϑᾶμαι πόνες Phi. fr. II. 
2. ὃν (sc. τὸν πλῦτον»ν) ἀπεωσάμεϑα 
Epist. V. τότ᾽ ἀπωσάμενος Med. 1402. 
ἢν τῆσδ᾽ ἀπωϑώμεσϑα πρὸς βίαν χϑο- 
vóc Her. 47. ἀπωϑέμεσϑα γῆς. ib. 

κἀν ἄπωϑεν ἢ Iph. A. 983. 
νεὼς ἄπωϑεν Iph. T. 108. πόσον τί 
δ᾽ ἔς’ ἄπωϑεν ᾿Αργεῖον δόρυ; Her. 
674. 

78 δαλδ χεροῖν Cy. 620. κλαίων ἅψῃ ᾿Απωτέον Her. F. 294. 
τῶνδε Her. 271. ἅψομαι Ton. 523. 
λόγων ἁψώμεϑ᾽ ἄλλων ib. 544. ἅπτῃ 

᾿Αρά. ἦλϑ᾽ ἀρὰ πολύξφονος Or. 997. 
ἀρᾶς ἀγώνισμα Ph. 1304, ὦ πατρὸς 
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τάλαιν᾽ ἀρὰ Hip. 124] .---δύξτηνος ἀρὰ 

ib. 1378. ἄτεκνον ἔλαβεν ἀρὰ βίοτον 

Ion. 791. εἴσω γῆς ἀκοντίζεσ᾽ ἀραὶ 

Or. 1241. ἀρὰς ἀρᾶται παισὶν ἀνο- 

σιωτάτας Ph. 67. cf. etiam Med. 607. 

μὴ τελεσφόρες ἀρὰς ϑεοὶ κραίνωσιν 

Ph. 70. ςενάζων ἀρὰς τέκνοις 1. 336. 

ἐκφυγεῖν χρήζων ἀρὰς 477. ἡμᾶς 

ἀραῖσιν κατακταγεῖ ib. 272. “δ ὑδ᾽ 

ἔπνευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς δεινὰς 10. 883. 

εἰς ἀγῶνα καταβαλὼν ἀραῖσι τέκεα 

ib. 1060. ἧκε Πολυνείκης ἀρὰς ib. 

1378. τὰς ἀρὰς ἐκπλήσειν ib. 1435. 

ἀρὰς παραλαβὼν Aate ib. 1605. τὸν 

ἡμῖν πολέμιον κτενεῖ πατὴρ ἀραῖσιν 
Hip. 44. ἀρὰς ὑπέσχε τρεῖς ib. 888. 
εἴπερ ἡμῖν ὥπασας σαφεῖς ἀρὰς ib. 890. 

conf. etiam v. 1315. τὰς ἐμὰς ἀρὰς 
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ἔσω Bac. 638. κρέθσ᾽ ὀλυμπίθ Ζηνὸς 

ἀρβύλῃ Her. F. 1304. ἀρβύλης σκέψαι 

βάσιν ἘΠ. 532. Μυκηνίδ᾽ ἀρβύλαν 

προβὰς Or. 1470. αὐταῖσιν ἀρβύλῃ- 

σιν ἁρμόσας πόδα Hip. 1189. vid. 

etiam Bac. 1122. 
᾿Αργαδεῖς Ion. 1580. 
'Apyatvew  Alemion. fr. fin. ex He- 
sych. 

᾿Αργεῖν. ἐκέτ᾽ ἀργήσει ξίφος Ph. 628. 
μηκέτ᾽ ἀργᾶσαν φλόγα ἐν χειρὶ σώζειν 

Tr. 1261. 
᾿Αργεῖος. ταρβᾶσα ᾿Αργεῖον ὄχλον Or. 

119. πρὸς ᾿Αργεῖον οἴχεται λεὼν ib. 

844. "Apytioc, ἐκ ᾿Αργεῖος ib. 902. 

ἔφϑημεν ᾿Αργεῖον sparóv Ph. 1478. 
᾿Αργεῖος ὧν αὐτὸς ᾿Αργείος ἄγω Her. 

140. "Apsoc ' Apyeta ib. 276. ᾿Αργεῖος 

σέβων ib. 896. ἀραὶ r& c8 «óparoc 

ib. 1167. ἀρὰς ἀφῆκας παιδὶ ib. 1324. 

ἀραῖς πατρῴαις Sup. 150. ᾿Δχαιοῖς 

ῥιπτεῖν ἀρὰς Tr. 729. 

ἼΑραγμα. τυμπάνων ἀράγματα Cy. 

204. 
"Apa'ypóc. 
ἘΠ. 569. 
ἘΡῚ 0T UE 
1150. 

"Apatoc. σοῖς &paéa y ὅσα τυγχάνω 

δόμοις Med. 608. conf. etiam Iph. T. 

778. ἐμὲ ápaíav Hel. 701. &9 ἦν 

ἀραῖον δαίμοσι βροτῶν γένος Hip. 

1415. 

᾿Αρᾶσϑαι. ἀρὰς ἀρᾶται παισὶν Ph. 67. 

ἃς σῷ πατρὶ παιδὸς ἠράσω πέρι Hip. 

1168. ἀρᾷ (an imprecaris) γονεῦσιν 

Al 717. πολλὰ 'Apye(ec κακὰ ἠρᾶτο 

Rh. 505. ἠράσαϑ᾽ Ἥβῃ---νέος γενέσ- 

Sa. Her. 851. σοὶ πολλὰ κἀμοὶ κέδν᾽ 

ἀρώμενοι τυχεῖν Or. 1138, ἀρὰς 

δεσμῶν ἀραγμὸν ἱππικῶν 
κοσσάβων ἀραγμὸς Plis. 

πετρῶν ἀραγμοῖς Ph. 

τυράννοις ἀνοσίος ἀρωμένη Med. 

607. 
᾿Αράσσειν. ἄρασσε ἐκβάλλων πύλας 
Hec. 1044. ὄτις τὸ νῦν ὑπεῖκον ἤρασ- 

σεν πέτροις Iph. 'T. 327. ἄρασσε 

κρᾶτα κόριμον Tr. 279. ἄρασσ᾽, 

ἄρασσε χειρὶ κρᾶτα ib. 1235. βάλλων, 
ἀράσσων Ἦεο. 1175. An. 1155. et 

Iph. T. 310. πύλας ἀράξας Iph. T. 

1308. 

᾿Αράχνης. κείσϑω δόρυ μοι μίτον ἀμ- 
φιπλέκειν ἀράχναις Er. fr. VI. 2. 

᾿Αρβύλη. λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης τιϑεῖτε 

Or. 140. ψυφεῖ ἀρβύλη πέδον δόμων 

ὁ τεναγμὸς ΕἸ]. 758. ᾿Αργείθ ποταμδ 

Xan. fr. v. 2. ᾿Αργείας χϑονὸς Or. 

445. Sup. 9. El. 988. et Dan. 62. ἐν 
᾿Αργείᾳ χϑονὶ Or. 1508. v. etiam Sup. 

874. ᾿Αργείαν χϑόνα Ph. 1239. Sup. 

1184. et 'Tr. 878. ὑπ’ ᾿Αργείας χερὸς 

Or. 1027. ὦ πόλις ᾿Αργεία Sup. 808. 

μὰ τὴν ἄνασσαν ᾿Αργείαν ϑεὰν Iph. 

A. 739. conf. etiam Rh. 376. et Tr. 

23. γῆν ἐπ᾽ ᾿Αργείαν Rh. 471. "Ap- 
γείας γαίας Opec El. 410. ᾿Αργείας 

κόρας Sup. 135. ᾿Αργεῖον ξίφος Or. 

1369. ᾿Αργεῖον spársvuga Ph. 91. 

1. 94. et Her. 390. ᾿Αργεῖον αὔχημα 
Ph. 1144. ᾿Αργεῖον δόρυ Ph. 1403. 
Her. 501. 674. et 842. et "Apys(a Qo- 

póc Ph. 1087. et 1101. Rh. 2I. Tr. 8. 

et 346. et Her. 834. ᾿Αργεῖον ὅδας 
El.88. ᾿Αργεῖα £yyn Ph. 565. 'Ap- 

γεῖα βέλη ib. 889. "Apyev ὀνείδη Tr. 
418. ᾿Αργεῖα τείχη Her. F. 15. 

'"Apytvvóc. ἀργενναῖς παρὰ μόσχοις 
Iph. A. 574 

᾿Αργία. χωρὶς ἄλλης ἀργίας Med. 296. 
ἀργίας vro Hip. 381. et ὑπ’ ἀργίας 
Her. F. 892. ἐς ἀργίαν βλέπειν An- 

tiop. fr. XIV. 2. € 

᾿Αργόϑεν. ᾿Αργόϑεν πορευϑεὶς Án. 

1033. κάργόϑεν γ᾽ ἐπέμψατο Iph. A. 

1356. ᾿Αργόϑεν ναῦν ἐξείλαμεν Iph. 
T. 70. ὁ ποτώμενος ᾿Αργόϑεν ib. 394. 

v. etiam v. 830. et 1182. Rh. 458. 

Her. 356. 654. 775. et 804. 

᾿Αργόλας sparóc Rh. 41.  éxér' 'Apyó- 

Aac Plis. fr. V. 
᾿Αργολὶς πάτρα Her. F. 1016. 
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" Apyyoc, nom. propr. viri. ὦ πόλις" Apye 
'Tel. fr. V. 

"Apyyoc, nom. urbis Or. 103. Iph. T. 
377. Her. 361. Pirith. fr. V. 1. et alias 
sepissime, 

᾿Αργὸς, adject. ἀργὸς ὄτις ἦν Ph. 1155. 

ἀργὸς ὧν τῶν οἴκοϑεν Iph. A. 1000. 
δδεὶς ἐπλότησ᾽ ἐμπύροισιν, ἀργὸς ὧν 
Hel. 762. conf. etiam Bel. fr. XXV. 
13. ἀργὸς ἐδεὶς, ϑεὸς ἔχων àvà ς“όμα 
El. 80. ἀργὸς οἴκοις καὶ πόλει An- 
tiop. fr. XXIX. 4. et inc. XXXV. 4. 

- ἀργὸς πολίτης Melan. fr. IV. ἀργὸς 
ἡ ϑεὸς Ion. 337. ἕν δ᾽ &iv ἡμῖν ἀργὸν 
Ph.773. ἀργὸν ὥστε γίνεσϑαι δόρυ 
ib. 1396. ἔρως ἀργὸν κἀπὶ τοῖς ἀρ- 
γοῖς ἔφυ Dan. fr. V. 1. 

᾿Αργυρήλατος. ἀργυρηλάτες φιάλας 
. Ion. 118]. 
᾿Αργύριον Epist. I. 
᾿Δργυροειδής. δίνας ἀργυροειδεῖς Iph. 
A. 752. et Ion. 95. 

'"Apyvpofpórac. ἀργυροῤῥύταν Ἕβρον 
Her. EF. 386. 

"Apyvpoc. ὅστις ἀργύρο μ’ ὠνήσεται 
Προ. 800. ἀργύρεα σκοπῶν λαμπρὸν 
χαρακτῆρα El. 558. λευκὸς ἄργυρος 
CEd. fr. V. 1. 

᾿Αργυρᾶς. ἵππων ἀργυρῶν Sci. fr. V. 
3 

᾿Αργυρώνητος. κακοῖς ἐλαύνειν ápryv- 
ρώνητον ΑΙ. 679. 

᾽Αργῷος. ᾿Αργῷον σκάφος Med. 477. 
ἐπ᾽ ᾿Αργῴϑ δορὸς An. 794. 

ἤΑρδειν. ἄρδῃ νηδὺν Sup. 207. 
"Apónv. Λῆμνον ἄρδην ἀρσένων ἐξῴ- 

κισαν Προ. 887, τί μέλλετ᾽ ἄρδην 
πάντες ἐμπίπτειν πύλαις ; Ph. 1153. 
τί μ᾽ ἄρδην ὧδ᾽ ἀποκτείνεις ; ib. 1614. 
γέκυν φέρεσιν ἄρδην Al. 611. ἧς 
αἵματι βωμὸς ῥαίνετ᾽ ἄρδην Iph. A. 
1589. ἄρδην ἂν ἐξέπεμψάς με εἰς dia 
δόμες Lon. 1274. 

"Apew, inusit. unde hzc: ἄραρεν Or. 
. 1880, μοχλοῖς ἄραρε kXeiSpa ib. 1571. 
ὡς ταῦτ᾽ ἄρηρε Med. 322. cf. etiam 
An. 254. ubi pro ταῦτ᾽ est rár. ϑεῶν 
εἐκέτι míswc ἄρηρε Med. 414. τὸ σὸν 
ἄρηρε μᾶλλον ib. 745. ἄρηρεν, ὡς 
ἔοικεν Hip. 1090. τἀμὰ μέντοι πάντ᾽ 
ἄρηρ᾽ ἤδη καλῶς Her. 399. κάλλει 
ἀραρὼν El. 948. 

"Apetoc. eic" Apeoy ὄχϑον Iph. T. 961. 
πάγοισιν ἐν ἀρείοισιν Or. 1651. et 
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ἀρείοις ἐν πάγοις Iph. T. 1470. κόρας 
ἀρείας Her. F. 4138. ἄνευ σϑένεος 
ἀρεία Dac. 1172. b. 

᾿Αρείφατος. ἀρείφατοι φόνοι Sup. 603. 
ἐκ κόπων ἀρειφάτων Rh. 124. 

᾿Αρέσκειν. 8 μ᾽ ἀρέσκει τῷ λίαν παρει- 
μένῳ Or. 210. σοὶ ἐκ ἀρέσκει τἀγαϑὰ 
Med. 621. ἐδεές μ᾽ ἀρέσκει νυκτὶ Sav- 

ματὸς ϑεῶν Hip. 100. ἐδέ σ᾽ ἀρέσκει 
τὸ παρὸν ib. 184. εἰρήνα ἐμοί γ᾽ ἀρέσ- 
κει Her. 372. εἰ τὸ δίκαιον ϑεοῖς ἔτ᾽ 
ἀρέσκει Her. F. 814. ἀεὶ ἀρέσκειν τοῖς 
xpar8cc Alemen, fr. V. 1. ἄλλῳ ἀρέσ- 
κει---πείϑειν τὸς πέλας τόλμῃ κακῇ 
Rha. fr. II. δ. 

᾿Αρεσκόντως. εἴ σοι τάδ᾽ ἀρεσκόντως 
πόλις ἤδε τελεῖ Iph. T. 463, εἰ πᾶσι 
πρᾶγμ᾽ ἀρεσκόντως ἔχοι ib. 581. 

᾿Αρετή. Τῇ ᾿ρετῇ προσηγόμην πόσιν 
An.225. ἡ ’ρετὴ 8£v φέρει βροτοῖσιν 
Sup. 596. ἀρετῇ; 86. νικήσω γυναῖκας 
ib. 1003. εὐψυχίαν τε κἀρετὴν τῆς 
παρϑένα Iph. A. 1562. τῇ peri ἐκ 
ἤϑελες, 8C. ἕπεσϑαι Tr. 1009. πρὸς 
τίν᾽ ἀγῶνα τιϑέμεσϑ᾽ ἀρετῆς; Ion. 863. 
ἀρετῇ σε νικῶ Her. F. 342. φανερὸν 
χαρακτῆρ᾽ ἀρετῆς ib. 659. πλείξη 
ἀρετὴ τθϑ᾽ ὑπάρχον ἐν βίῳ 7Eol. fr. 
XX.3. ἀρετὴν ἔχων Antig. ἔν. XII. 2. 
ἡ 'ger) τῶν εὐγενῶν ἐνέλαβε Ar. fr. 
X.l. ἀρετὴν ἐχόσης μείζον᾽, 1j λόγῳ 

φράσαι Cresph.fr. XV. ἔὄποτ᾽ ἀρετῆς 
ἄλλη δύναμις μείζων Kip. fr. XVIII. 
3. χρημάτων ἐκ ἂν λάβοις ἀρετὴν 
Meleag. fr. XIV. 2. ἀρετὴ βροτοῖς 
γόμισμα κεῖται CEd. fr. V. 29. ἐπ’ 
ἀρετὴν ἄγων ἔρως ejusd. fr. XV. 3. et 
Fr. inc. B. 50. 1. ἀρετὴ, κἀν Sávy 
Ttc, 8k ἀπόλλυται Tem. fr. 1.1. ἐκ 
ἔςιν ἀρετῆς κτῆμα τιμιώτερον Fr. inc. 
IV. 1. cf. etiam v. 4. hujusfr. ἀρετὴ 
μέγιτον τῶν ἐν ἀνθρώποις καλὸν Fr. 
inc, V. πόνῳ---ἀρετὴν ἐπεκτήσατο 
Fr. inc. LXXXVIII. 83. εἰς ἀρετὴν 
καταλυσαμένες βίον Fr. inc, CX. 2. 
ἡ 'per?) ὥνησε πολλὰς Fr. inc. CLI. 2. 
ἀρετῆς πλεῖτον VrápxecFr.inc, CLXV. 
l. τῇ perü ταϑμώμενος rà πάντα Fr. 
inc. B. 19. 2. 2) Forma dor. áperá. 
& ἀρετὰ μέγα ópovüáca Or. 805. 32 
ἀρετὰν παρέδωκαν ἀνδράσιν Med. 629. 
παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργὲς ib. 845. à 
ἀρετὰ καὶ ϑανᾶσι λάμπει An. 777. 
μέγα $épsc' εἰς ἀρετὰν Iph. A. 562. 
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ϑηρεύειν ἀρετὰν ib. 568. τὸ τᾶς ἀρετᾶς 
ib. 1090. ἁ ἀρετὰ κατόπισϑεν ϑνατοῖς 
ἀμελεῖται ib. 1098. à ἀρετὰ βαίνει 
διὰ μόχϑον Her. 625. ἐκ ἐμᾷ 
ἀρετᾷ 1b. 770. ἀρετὰν ἀποδείξασϑαι 
JEg. fr. II. 1. πλότῳ ἀρετὰν. κατερ- 
γάσασϑαι Fr. inc. ΟΧΥΤ]. l|. 3) 
Plur. ai'peral τέρπϑσι τὸς &vvevvérac 
An. 207. ςεφάνοις ἀρετὰς Tr. 223. 

ὅσοι τὰς ἀρετὰς πολέμῳ κτᾶσϑε Hel. 
1166. ἀρετὰς δίωκε lon. 440. γεν- 
ναίων ἀρεταὶ πόνων Her. EF. 857. τρεῖς 
εἰσὶν ἀρεταὶ, ἃς χρή σ᾽ ἀσκεῖν Antiop. 
fr. IV. 1. 

᾿Αρήγειν. ἀρῆξαι φόνον δοκεῖ μοι τέκνοις 
Med. 1275. πρὸς ϑεῶν ἀρήξατε ib. 
1277. ἀρήξομέν σοι Iph. A. 1358. 
παιδὶ d δυναίμεθα ϑάγατον ἀρῆξαι 
Tr.772. νῦν ἄρηξον Cy. 850. ξένοις 
ἱκέταις ἀρήγειν Her. 418. conf. etiam 
v. 497. ἐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύνην πόλει; 
ib. 840. ἄρηξον, ἐλϑὲ Her. F. 494. 
σοὶ, πάτερ, ἀρήγων Or. 1237. 

᾿Αρήϊος. ἐπ᾽ ἄκροις £sak' ἀρηΐοις Ξτεφά- 
γοισιν Ph. 840. 

'"Apnpórec Med. 1192. 
" Apc. πύλαις" Αρην προσῆγε Pho. 
ἐξ ἴσο" Αρης ἦν 10.1411. S8poc" Apmc 
Sup. 579. ὁ Μυρμιδόνων " Apnc Iph. 

A. 937. λευκήρετμον " Apn ib. 283. 
Πέργαμον κυκλώσας " Apet φοινίῳ ib. 
775. κυβεύων τὸν πρὸς ᾿Αργείες 
Δρην Rh. 446. δεδρης ἕλοι Tr. 576. 
λόχϑ ἐξέβαινεν "Δρης ib. 560. ἴἤΑρεος 
᾿Αργείε αἰχμὴν Her. 276. ὀξὺς " Apmc 
ὁ Μυκηναίων ib. 290. ἤΑρεος ἐκκρε- 
μάννυται El. 950. "Apsoc ὄχϑος ib. 

1258. λαμπροὶ ἐν αἰχμαῖς "Apeoc 
280]. fr. VII. 1. "Apy Ξυγεῖ Fr. inc. 
LI. 1. ἀμφίπολος "Apsoc àviépa Fr. 

inc. CXII. 
"ApSpov. βραδύπεν ἤλυσιν ἄρϑρων 
Hec. 67. 4p80a ἄρϑρα μα κάτω An. 
1079. τῆς βαρυδαίμονος ἄρϑρων 

κλίσιος Tr. 118. ἐν ἄρϑροις ib. 1179. 

et Bac. 1299. χωρὶς ϑηρὸς ἄρϑρα 
διεφορήσαμεν Bac. 1208. συνϑέντες 
ἄρϑρα sóparoc Cy. 621. ἄρϑρα πέ- 
πηγέ μα Her. F. 1395. γνωτιαῖα 
ἔῤῥηξεν ἄρϑρα El. 842. 

᾿Αριϑμεῖν. τὲς ἐκ ἔτ᾽ ὄντας ἀριϑμῆσαι 

πάρα Hel. 404. τῶν φιλτάτων ἐμοί 
y ἀριϑμήσῃ τέκνων Bac. 1316. ὄτ᾽ 
ἐν τοῖς φϑιμένοις; 87. ἐν ζῶσιν ἀριϑμο- 
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μένη Sup. 969. ἐν τοῖσι γενναίοισιν 
ἠριϑμημένος δόλοισι Hel. 785. ἐν 
τοῖσι πολλοῖς ἠριϑμημένῳ spar& Phi. 
fy. 1.9: 

᾿Αριϑμός. ἕενίας ἀριθμῷ Hec. 794. 
εἰς ἀριϑμὸν τῶν κακῶν πεφύκαμεν ib. 
1186. ἰσότης ἀριϑμὸν διώρισε Ph.545. 
ἴσας ἀριϑμὸν Sup. 662. ἀριϑμὸς ἐ 
πολὺς ib. 868. ναῶν εἰς ἀριϑμὸν 
ἤλυϑον Iph. A. 281. ἐκ ἀριϑμὸν ἄλ- 
λως Tr. 476. ὡν---ὔτ᾽ ἀριϑμὸς &st 
μοι κακῶν ib. 616. ἀριϑμὸν ἄλλον ἐκ 
ἔχω φράσαι Her. 609, μαχϑμ’ ἀρι- 
Suóv ἐκ ἐλάσσοσι ib. 689. εἰδὼς ἐκ 
ἀριϑμὸν ib. 997. ὁ δεύτερος ἀριϑμὸς 
Ion. 1014. μυρίων ποδῶν ἀριϑμὸν ib. 
1139. ἔσωσ᾽ ἀριϑμὸν ὀλέγον Her. F. 
6. ἄτρων ἀριϑμὸς ib. 668. ἐδ᾽ εἰς 
ἀριϑμὸν τῶν ἐμῶν ἥκεις λόγων El. 
1054. παιδὸς ἀριϑμὸν ὡς τελεσφόρον 
ϑύσω ϑεοῖσι ib. 1132. ἀριϑμὸν ro- 
σόνδε πρέἐϑέμην Del. fr. KVI.5. λόγχης 
ἀριϑμῷ πλείονος κρατέμεναι ejusd. fr. 
XXV. 12. ἐδεὶς οἷδεν BT svrvy8c 
ἀριϑμὸν, Gre δυστυχᾶς Chry. fr. IV.2. 
εἴπερ ἀριῶμὸν οἶδα Ex. fr. I. 24. εἰς 
ἀνδρῶν 8 reAác ἀριῶμὸν Melan. fr. 
XX. 5. δειλοὶ ἄνδρες ἐκ ἔχϑσιν ἐν 
μάχῃ ἀριϑμὸν Meleag. fr. VII. 2. τὸν 
ἀριϑμὸν καϑενὸς Fr. inc. B. 14. 10. δ 
ἀριϑμῶν ἐδὲν αὔξεσϑαι ϑέλει Dac. 209. 
ναῦς πολλὲς ἀριϑμὲς ἄγνυται vava- 
γίων Hel. 417. 

᾽᾿ΑριΞξεῖον. Xa(98ca rápiscia Bac. 1237. 
᾿Αριξερός. ὦμον εἰς ἀριξερὸν Iph. T. 
1381. ὥὦμοις Apisepotew Or. 147]. 
χειρὸς ἐξ ápisepác Hec. 1151. ἀρι- 
ssepüv χέρα Bac. 1123. περιάγεσίν 
σε πρὸς τἀριΞξερὰ Cy. 682. 

᾿Αριξεύειν. τῆσδ᾽ ἀριξεύων χϑονὸς Rh. 
194. àpistbovr ἐγεινάμην τέκνα Tr. 
475. 

᾿Αριξεύς. ἀνδρὸς ápiwséoc Iph. A. 28. 
τὴν ᾿Ακταίων᾽ ἀριτέα rek8cay Bac. 
1225. Δαναῶν ἀριΞτεῖς Ph. 1232. 
Σπαρτῶν ἀριΞφεῖς ib. 1251. ἀριΞξέας 
Ἑλλήνων Rh. 479, Δελφῶν ἀριτεῖς 
Ion. 416. 

" Apisov, prandium, Cy. 213. 
"Apwsoc, vid. & ya Sóc. 
'"Apwsórokoc. γέννας ἀριΞξοτόκοιο Rh. 

909. 
T " Apisoo&vnc, nom. propr. viri Epist. V. 

᾿Αρκὰς Ph. 1160. 
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᾿Αρκεῖν, sufficere, satis esse. 
τὸς ὃ ϑεὸς Or. 667. 

αἷμα ματέρος ; 1}. 1589, 
λέγων ib. 1592. 

σαι Al. 33. 

οἱ σώζοντες "ἵλιον Rh. 329. 

ἀρκέσεσι Her. 576. 
δῷς Hel. 1273. 
τάδε ib. 1290. 

τάγ᾽ ἀρκθνϑ᾽ ἱκανὰ τοῖσι σώφροσιν Ph. 
557. τάἀρκθντ᾽ ἀτίζων Sup. 865. 2) 
juvare, opem ferre, prodesse. ἐδεὶς 

παισὶν ἀρκέσαι 
εἰ τῷδ᾽ ἀρκέσεις ib. 1233. 

ἀρκέσει; Hec. 1094. 
ib. 1164. 
dOcv ἡμῖν ijpkecav λιταὶ ϑεῶν Sup. 
262. μοὶ βωμὸς ἀρκέσει Se& Her. 61. 
» - - , 85 9 , Li ὄτι τοῖς σοῖς δεσπόταις τἀδ ἀρκέσει lb. 
100. τέκνοισιν ἤρκεσας ib. 324. 
χϑονὶ νῦν τιν’ ἀρκέσαι χρεὼν ib. 827. 
᾿Απόλλων ἐδὲν ἤρκεσεν ; ἐκ ἤρκεσ᾽ Ion, 

F9 9 , 3 s τὰν " τάδ᾽ d, τέκν᾽, ὑμῖν, ὅτε Θη- 

ὡς 
πόλει 

952. sq. 
βαίων πόλις---ἀρκεῖ Her. F. 228. 

τάχ᾽ 80v ἀρκέσεις ib. 500. 
πατρῴᾳ ἤρκεσεν Aut. fr. III. 18. 3) 
arcere, depellere. 
κῆρας μελάϑροις ; El. 1300. 

" Apkeatyvtoe οἶνος Fr. inc. COXXV. 
5 ^ , » 0^ , 7 » 
Apkavrwc. TQay»yT αἂν αρκϑντως εχοι 

Hec. 318. λῆμα ἀρκέντως ϑρασὺς 
Rh. 499. 

"Apkroc. ἄρκτος spéóes' ἐραῖα πόλῳ 
Ion. 1154. νεφέλαι πρὸς ἄρκτον Kl. 
788. δίδυμοι ἄρκτοι Pi. fr. III. 3. 

"Apkuc. ποῖ μ᾽ ἐς ἄρκυν ἤγαγες ; Iph. 
T.77. ἄρκυν εἰς μέσην πορεύεται El. 
965. ἐγγὺς ἐσμὲν ἀρκύων ξίφος Med. 
1278. σιδηραῖς ἐν ἄρκυσι Bac. 231. 
ἐν ἄρκυσιν ὧν ib. 451. εὐπλέκτων 
ὑπὲρ ἀρκύων ib. 868, ἀρκύων μολεῖν 
ἔσω Cy. 195. βρόχοισιν ἀρκύων γενή- 
σεται ξιφηφύροισι fer. F. 729. 

'"ApküsarOCc. ἐς apkvsárav μηχανὰν 
Or. 1422. 

"Apua. ζεύξομαι ἅρματι πώλος Hec. 
409. τὸ πτερωτὸν ἠελία ἅρμα Or. 

ἀρκεῖ αὐὖ- 
ἐκ ἤρκεσέν σοι 

ἀρκέσω ἐγὼ 
ἀρκεῖ Med. 754. 

τἄλλα ἀρκέσει λέξαι φίλοις Hip. 524. 
ἐκ ἤρκεσέ σοι μόρον ᾿Δδμήτα διακωλῦ- 

ἀρκθμεν ἡμεῖς ib. 384. 

οἷσιν ἐκ ἀρκεῖ τάδε Sup. 215. ἀρκᾶμεν 
ἀρκεῖν 

ἔοικέ σοι παϑεῖν ib. 488. μηδὲν μᾶλλον 
ἀρκέσει, ἃ ἣν δι- 

8k8yv σὺ δρῶν ἀρκεῖς 
8k ἀρκεῖ μίαν ψυχὴν 

ἀπολύειν Fr. inc. ΟΧΤΨΊΙΠΙ. 7. ἀρκεῖ 
μετρία βιοτά μοι Fr. inc. CLXIII. 1. 
σὲ εἶχον ἄνδρ᾽ ἀρκᾶντά μοι "Tr. 668. 
ἀρκᾶσαν αἰτίας ἀποτροφὴν Hip. 1036. 
ἀρκθν r&ro ἡδονὰς παρέχειν Epist. IV. 

τῇ 

πῶς ἐκ ἠρκέσατον 

ΑΡΜΟ 

1002. ἅρμα λευκὸν Ph. 170. ἅρματι 
καὶ wWaXíoc τετραβάμοσι ib. 799. 
σφάγι᾽ ἔχων ἐφ᾽ &pparcib. 1117. ὑφ᾽ 
ἅρματος Hip. 1195. τέτρωρον ἅρμα 
Al. 486. Iph. A. 214. et Her. 860. 
τρίπωλον ἅρμα δαιμόνων An. 276. 
τέϑριππον ἅρμα Sup. 501. ἵππιον 
ἅρμα Hel. 1511. ὄλβα κελαινὸν ἅρμα 
Her. F. 780. «pé! ἅρμα Phaéth. fr. 
VIIL 7. ἅρματι πρῶτα δραμεῖν Epig. 
III. 4. πεδία πίμπλασϑ᾽ ἁρμά- 
των Ph. 525. πέφρακται λαὸς dp- 
μασιν ib. 740. ἁρμάτων ἐπιτάται ib. 
1154. ἁρμάτων ὄχες Ib. 1197. et ἁρμ. 
ὄχος Hip. 1166. et ἁρμάτων ὄχον 
Sup. 6081. εὐ ἐν ἁρμάτων ὄχοις Iph. T. 

370. τὰ τέϑριππά y ἐς ἅρματα λεύσ- 
σων ἀελία Ph. 1555. ἅρμασι ζεύξας 
ὕπο, sc. τὸς ἵππες Hip. 111]. ἐντύνεϑ᾽ 
ἵππος ἅρμασι ib. 1183. ἁρμάτων 
ἐπεμβάτην Sup. 585. ἁρμάτων ὀχή- 
ματα ib. 662. τετραύροισί τ’ ἀντί 
ἅρμαϑ᾽ ἅρμασιν 10. 607. ἔνϑ᾽ ἅρματ᾽ 
ἠγωνίζεϑ᾽ ib. 685. πρὸς ἁρμάτων 
ἀγαῖσι lb. 693. ἐν μωνύχοις πτερω- 

τοῖσιν ἅρμασιν Iph. Α. 251. Θρῃκίων 
ἐξ ἁρμάτων Rh. 610. τεϑρίππων áp- 
μάτων Her. 802. et Phaéth. fr. I. 2. 
ἐκκομίζεϑ᾽ ἅρματα Mel. 1197. ἅρ- 
ματα λαμπρὰ τεϑρίππων ἥλιος λάμπει 
Ion. 82. μὰ τὴν παρασπίζεσαν dp- 
μασίν ποτε νίκην Ζηνὶ ib. 1528. ἐφ᾽ 
οἷς ἐζεύξασϑ᾽ ἅρματα ib. 1570. dg- 
μασιν ἐνδίδωσι κέντρον Her. F. 881. 
douar ἐκ ἔχων ib. 947. εἰς ravrà 
βαίνων ἅρματα El. 320. ὅϑ᾽ ἅρματ᾽ 
εἰσέβαινεν Alemaon. fr. XVI. 2. ὑφ᾽ 
ἅρματ᾽ ἐλϑὼν Ζηνὸς Bel. fr. IV. 

᾿Αρμάτειος. σύριγγας ἁρματείες Iph. 
Α. 230. ἁρμάτειον μέλος Or. 1385. 

“Αρματεύειν. ποντίων σάλων ἠϊόσιν 
ἁρματεύσας Or. 995. 

᾿Αρματηλάτης. τὸν ἁρματηλάτην Ἰξίον᾽ 
ἐκμιμήσομαι Her. F. 1297. 

"Apuóéew, ἐπὶ γαίης ἁρμόσαι πόδας 
Or. 233. κάπρῳ λέοντί S ἁρμόσαι 
παίδων γάμες Ph. 414. ἁρμόσατε 
ψαλίοις τὲς ἵππες Rh. 27. «όμ᾽ dp- 

μοσον Tr. 758. 8) ἥρμοζε νυμφίῳ 
τινὶ El. 24. ὅσον ἡ κτῆσις ἥρμοζε 
Epist. 1. ναυπηγίαν ἁρμόζων Oy. 
459. ἀρβύλῃσιν ἁρμόσας πόδα Hip. 

1189. σφᾶς σιδηραῖς ἁρμόσας ἐν 
ἄρκυσι Bac. 231. χρύσεαι δή μοι 
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πτέρυγες---ἁρμόζεται Fr. inc. CLIV. 
2. χαλκόδετα ἔμβολα λαϊνέοις ὀργά- 
vow τείχεος ἥρμοται Ph. 117. φοίνικι 
κανόνι καὶ τύκοις ἡρμοσμένα Her. F. 
945. 

"Apuovía. τᾷ δυστρόπῳ γυναικῶν ἃρ- 
μονίᾳ Hip. 162. ζευγνὺς ἁρμονίᾳ 
πολύκαρπον ὄχημα ΕἼ inc. CLXXVII. 
ϑ 

"Apuóc. διαῤῥὼξ κυμάτων κοιλωπὸς 

ἁρμὸς Iph. T. 2638. ἁρμὸς πονηρὸς ἐν 
ξύλῳ παγεὶς Er. fr. I. 12. ἐκλύεϑ᾽ 
ἁρμὲς Med. 1315. Hip. 809. (ubi est 
ἐκλύσα S) et 825. ἀτρεκεῖς ἁρμὲς Cret. 
ΤΠ 9. 
ἽἌρμοσμα. ποικίλων ὡρμοσμάτων Hel. 
418. 

᾿Αρνεῖσϑαι. ἐκ ἀρνήσομαι Hec. 303. 
et Or. 1089. ἀρνῇ xarakrác; Or. 
1581. ὥστε σ᾽ ἀρνεῖσϑαι Med. 626. 
8 yàp εὐτυχῶν ἀρνήσομαι Al. 1161. 
ἐκ ἠρνόμεϑ᾽ àv τὸ κοινὸν αὔξειν Iph. A. 
966. iv ἀρνήσῃ φόνες Ion. 1026. 

ἤΛρνησις. λυπράν γε τὴν ἄρνησιν Or. 

1582. 

ΓΑρνυσϑαι. μεῖζον ἄρνυμαι κλέος ΑΙ. 
56. τὴν δόκησιν ἄρνυται An. 697. 
78 δικαίθ τὴν δόκησιν ἄρνυσο Ix. fr. I. 
l. ἀρνύμενος λώβαν Hec. 1073. 

᾿Αροτὴρ El. 104. τὸν πεντήκοντ᾽ àpo- 
τῆρα τέκνων Tr. 135. 

"Aporoc. τέκνων ἄροτον κτενεῖς Med. 

1281. ὑπὲρ χϑονὸς àpóre προϑύδσα 

Sup. 29. ἄδικον ἄροτον ἀνδρῶν Ion. 
1095. πολλὴν ἄροτον Cresph. fr. XII. 
1. ἀρότοις γυᾶν Alc. 593. ἄχλοα 
πεδία d καρπίζασ᾽ ἀρότοις Hel. 1344. 

᾿Αρᾶν. πλαεσίαν àpoi πλάκα St. fr. I. 3. 
τήνδ᾽ ἀρᾶμεν ejusd. fr. III. 4. ἀρῶν 
γῆν Antiop. fr. XXXIII. 4. 

"Apspa. τὸ σπέρμ’ üpspa παραλαβὅσα 
Or. 552. μακραὶ ἄρεραι πεδίων ἄκαρ- 
ποι Her. F. 369. ἀρόρας γηπονεῖν 
Rh. 75. βᾶς εἰς ἀρόρας εἰσβαλὼν 
El. 79. 

“Αρπαγή. ὃν Smpeiv ἁρπαγὴν πρόϑες 
ΕἸ. 896. Καδμείων ἁρπαγᾷ Ph. 1028. 
ἐπεζάρει ἁρπαγαῖσι πόλιν lb. 406. ἀρ- 
παγαῖσι δαιμόνων ib. 1078. λέκτρων 
ἁρπαγὰς Ἑλληνικὰς Iph. A. 1266. 
τῆς kakteqc μετήλϑεϑ᾽ ἁρπαγὰς Ἑλένης 

Ογ. 279. τὰς ἐμὰς ἀν᾽ ἁρπαγὰς ϑηρᾷ 
Hel. 80. ἐκ ἐς dpmayàc ib. 910. 

ἁρπαγὰς δολίας ib. 1338. ἐφ᾽ adp- 
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παγαῖσι τῶν πέλας Her. F. 591. τὰς 

ἁρπαγὰς τιμᾷν Er. fr. IX. 1. 2) 
rastrum. σαίρειν σιδηρᾷ ἁρπαγῇ (vel 
potius dpzáyy: vid. not.) δόμες Cy. 
B c 

“Αρπάζειν. ἀπὸ φασγάνε ἥρπασά νιν 
Or. 1034. prac ἐκ vexpa ξίφος Ph. 
1465. mace ἡνίας χεροῖν Hip. 
1220. 80 ἥρπασεν Χάρυβδις oiwvo- 
σκόπον Sup. 500. τὰς γυναῖκας àp- 
πάζειν ἐξ Ἑλλάδος Iph. A. 1381. 
ἥντιν ἥρπασεν Πάρις ib. 1882. ἐπεί 
vw ἥρπασ᾽ ἐκ πυρὸς κεραυνία Bac. 288. 
cf. etiam v. 524. ἥρπαζον ἐκ δόμων 
τέκνα ib. 708. ἀνέμων ϑύελλαι δεῦρό 
μ᾽ ἥρπασαν βίᾳ Cy. 109. ὃν ἁρπάζω 
γ᾽ ἐγὼ ᾿κ r8 Δαρδάνα ib. 582. πέπλες, 
K. T. À. πόντος ἥρπασε Hel. 431. εἰ 

πρόσϑεν ἥρπασ᾽, ἃ σὲ λέγειν ἐχρῆν 
Her. F.535. τὰ τῶν ἐχόντων χρήμαϑ᾽ 
ἁρπάζειν 'Thes. fr. IX. 8, ἁρπάσας 
χεροῖν Hec. 1125. et El. 819. ἄξει 
&x éx8cav ἁρπάσας; lph. A. 1365. 
κλειγὸν ἁρπάσας δόρυ Ἴτ. 747. βίᾳ 
ἁρπάσας με ib. 959. ξίφος κελαινὸν 
ἁρπάσας Bac. 628. τένοντος ἁρπάσας 

ἄκρα ποδὸς Cy. 399. ἁρπάσαντ᾽ ἐς 
ἀγκάλας lon. 1598. κώπας ἁρπά- 

σαντε φασγάνων Ph. 1418. τήνδ᾽ ἐκ 
χερῶν ἁρπάζομαι An. 602. ἐκ δόμων 
ἥρπατο λάϑρα El. 1041]. πτανοῖς 
ἁρπασϑεὶς ϑοίνα lon. 903. μητρὸς 
ἁρπασϑεῖσ᾽ ἄπο Hec. 513. ἁρπασϑεῖσ᾽, 
ἑκθσ᾽ ἀπώλετο El. 100. τὰν ἁρπα- 
σϑεῖσαν χορῶν ἔξω παρϑενίων Hel. 
1328. 

“Αρπη. χρυσέαις ἅρπαις Ion. 192. 
᾿Αῤῥενθσϑαι. ἠῤῥενωμένας Bac. 687. 
"Αῤῥην. δύο ἄῤῥενας Ph. 55. ἔκγον᾽ 
ἄῤῥεν ἀῤῥένων /Eol. fr. XX. 1. 

Αῤῥητος. ἄῤῥητος κόρη Alex. fr. XXI. 
et ἀῤῥήτα κόρας Hel. 1828. λόγων 
ἄῤῥητον ὄπα Hip. 602. λώβαν ἀῤῥή- 
ταν Hec. 201. ἄῤῥητ᾽, ἀνωνόματα 
ib. 714. τί τ᾽ ἄῤῥητ᾽ ἀναμετρήσασϑαί 
με δεῖ; Or. 14. σφάγια ἄῤῥητα Iph. 
T. 41. εἰ φιλῶ τἄῤῥη!Ν᾽ ὁρᾷν ib. 1198. 
ἄῤῥητ᾽ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν 
Bac. 472. τἄῤῥητ᾽, ἐν ἀῤῥήτοισι γὰρ 
τὴν σὴν νομίζω δειλίαν Her. F. 174. 

"Appv3uoc Hip. 529. 
"Ape. χρυσέας ἔρις ἀρνὸς Or. 810. τὸ 
χρυσόμαλλον ἀργὸς ib. 999. cf. etiam 
Iph. T. 196. et 818, et El. 7/05. et 
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719. ἀρνῶν SaAXápotc Cy. 57. ὁρῶ 
τάσδ᾽ ἄρνας συμπεπλεγμένες ib. 223. 
vid. etiam v. 233. et 255. 
"Aper. ἄρσην 'Opézqc Or. 24. παῖς 
ἄρσην Al. 312.. δόμοις ἄρσεν᾽ ἐντίκτω 
κόρον An. 24. ἄρσενος τόκῳ El. 652. 
ὕστις TG ἄρσενος πατρὸς ἐκ ὠνόμαςται 
ib. 934. ἔρωτι παιδὸς ἄρσενος σχεϑεὶς 
Dan. 6. conf. etiam v. 11. ςάχυς 
ἄρσην Er.fr. I. 28. ἃ κρύπτειν ὄμ- 
par ἀρσένων χρεὼν Hec. 570. πῶς 
γυναιξὶν ἀρσένων ἔται κράτος; ib. 
883. Λῆμνον ἄρδην ἀρσένων ἐξῴκι- 
cav ib. 887. ἀρσένων ἐρημία ib. 
1017. ἀρσένων φόνος Or. 933. àp- 
σένων ἄπο Ph. 950. ἀρσένων γέννᾳ 
Med. 428. πρὸς ἄρσενας Hip. 295. 
An. 364. et Ion. 398. χείρον᾽ ἀρσένων 
νόσον ταύτην νοσᾶμεν An. 219. πάντα 
9 ἀρσένων πράσσειν Sup. 40. ἀρσέ- 
vov μείζονες ψυχαὶ ib. 1102. παῖδες 
ἄρσενες Iph. T. 57. et παίδων ἀρσέ- 
vov Ph. 16. et Bac. 1304. ξίφει Sosa 
ἄρσενας Iph. T. 621. νεογνὲς ἄρσε- 
νας ib. 1228. εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρε- 
τεῖν Dac. 223. ἐν ἀρσένων χερσὶν 
ἐκπνεῦσαι βίον Her. 565. τὸ ϑῆλυ 
μᾶλλον οἰκτρὸν ἀρσένων Her. F. 536. 
οἱ μέν εἰσιν ἀρσένων El. 1103. ἰσχὺς 
ἀρσένων Ζ7Ὲ0]. ἔν, XI. 9. πανταχβ 
λελείμμεϑα ἀρσένων ἀεὶ δίχα Dan. fr. 
IX. 2. ἄρσην σπορὰ 'Tr. 503. ἄρσενα 
νηδὺν Bac. 527. ὦ τὰς φρένας ἄρσε- 
vac κεκτημένη Or. 1204. τὸ ἄρσεν 
αὐτὸς ὠφελεῖ Hip. 970. τὸ ἄρσεν 

- γένος Dan. fr. VII. 3. 
"Apraueiv Peliad. fr. IX. ἄνδρας ἀρ- 
ταμδσι λαιψηραῖς γνάϑοις Al. 497. 
ὅστις ταῦρον ἀρταμεῖ καλῶς El. 816. 

᾿Αρτᾶν. ἀρτῆσαι δέρην An. 812. ἱμᾶ- 
σιν εἰς τὔπισϑεν ἀρτήσας δέμας Hip. 
1222. βρόχος ἀρτωμένη "Tr. 1012. 
kpeuasoic £v βρόχοις ἠρτημένη Hip. 
779. δέλτος ἐκ χερὸς ἠρτημένη ib. 
x^ σκῦλ᾽ ὁρᾷς ἠρτημένα ; Iph. T. 
4. - 

"Apri. ἄρτι σωφρονῶν Or. 254. ἄρτι 
οἰνωπὸν γένυν καϑῃμάτωσεν Ph.1167. 
ὃν üprt ἑλὼν ib. 1325. τίς εἰκ ἄρτι 
γινώσκει τόδε Med. 85. ἦλϑεν ἄρτι 
μοι γνώμης ἔσω Hip. 510. ἄρτι δόμες 
πάρειμι ib. 804. ἄρτι μανϑάνων AI. 

. 943. ὡς ἄρτι πένϑες γεύομαι ib. 
1072. ἄρτ' ἀπαλλάξαι βία Hel. 309. 
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κακῶν ἄρτι κῦμ᾽ ὑπεξαντλῶν Ion. 927. 
ὃς ἄρτι καίνεις Her. F. 967. ἄρτι j£ 
ἐσῆλϑέ τι ἘΠ. 619. τί μ᾽ ἄρτι πημά- 
των λελῃμένον ὀρϑοῖς ; Dic. fr. XV. 
|l. τοῖς ἄρτι λήγει, sc. τὰ κακὰ Inus 
fr. XVII. 2. ὁ ἄρτι ϑάλλων σάρκα 
Er. inc, CXXVII. 1. 

"Aprvyévuc. ἀρτιγένυν ὑπὸ κόρυϑ᾽--- 
βάλλει Bac. 1183. 

᾿Αρτίδακρυς Med. 903. 
᾿Αρτιϑανής. ἀλόχβ νέκυν ἀρτιϑανῆ ΑἹ, 
603. 

᾿Αρτιμαϑὴς κακῶν Hec. 685. 
"Apríoc. ἐκ ἀρτίας ἔχεις φρένας Tr. 
417. 

᾿Αρτίπλετος. λαβὼν ἀρτίπλοτα χρή- 
para Sup. 742. 

᾿Αρτίφρων Iph. A. 877. ἀρτίφρων ἀνὴρ 
Med. 294. 

᾿Αρτίως. τὴν ἀρτίως Savácav Hec. 955. 
et Al. 843. ὄλωλεν ἀρτίως Med. 
1125. πρὸς τὸν ἀρτίως πόσιν 19. 
1178. ἐμοὶ συμφορὰ ἀρτίως 3] σὴ πα- 

ρέσχε φόβον Hip. 433. ἣν ἀρτίως 
ἔλειπον ib. 907. γυναικὸς ἀρτίως 
μεμνήμεϑα Alc. 534. χωλοὶ ἀρτίως 
γεγενήμεϑα Cy. 638. ἡ τέρψις ἀρτίως 
πάρα Hel. 632. ἀρτίως ἡγνίσμεϑα 
El. 798. ἀρτίως πόντα σάλον παύ- 
σαντε ib. 124]. χαλινὸν ἀρτίως δε- 
δεγμένον Fr. inc. CLXVII. 4. 

᾿Αρύειν. πῶς καϑαρῶν ὑδάτων πόμ᾽ 
ἀρυσαίμαν;; Hip. 209. 

᾿Αρχά. vid. ἀρχή. 
᾿Αρχαγὸς, dor. pro ἀρχηγός. τὸν Ἔρε- 
χϑειδᾶν ἀρχαγὸν Hip. 152. ὁ πάρος 
ἀρχαγὸς ὧν Ion. 723. ἀρχαγὲς εἶχον 
τιμὰς Tr. 196. 

᾿Αρχαῖος. τὸν ἀρχαῖον φίλον Ογ. 434. 
τρίποδος ἀρχαῖον νόμον σώζασα Ion. 
1322. παιδαγωγὸς ἀρχαῖος γέρων 
El. 287. et ita γέροντος ἀρχαία ib. 
853. ἀρχαῖος νόμος Dic. fr. V. 2. 
λάτρις ἀρχαίων δόμων Phry. fr. VII. 
ἀρχαία λάτρι Hec. 609. ἀρχαῖόν τι 
Ion. 1427. 

"Apxew. ὃς ἄρχει τῆσδε χϑονὸς Mec. 
771. et γῆς Med. 702. et Hel. 152. 
cf. etiam Hel. 473. lon. 1574. Dan. 
16. et Inus fr. XII. 2. óc Ἑλλάδος 
ἦρξε Or. 1168. ὥστ᾽ αὐτὸς ἄρχειν 
αὖϑις Ph. 481. ἄρχειν παρόν μοι nb. 
23. ϑεὲς νομίζεις ἐκ ἄρχειν ἔτι 
Med. 403. πολλῶν ἄρχεις B 690. 



APXE 

δέλων ἄρχειν An. 374. βάρβαροι! 

“Ἕλλησιν ἄρξοσι; ib. 067. ἱππικᾶ τ’ 

ὄχλβ πολλῶν 9᾽ ὁπλιτῶν ἄρχομεν ib. 

761. ἄρχε (pro ἦρχε) vate spare 

Iph. A. 260. ὧν ἄναξ Peve)c ἦρχε 

10. 279. ἄρχειν Δανγαΐδαις 10. 337. 

ὧν ἐκτήσω, κακῶς ἦρχες ib. 5984. ἄρχε 

ib. 1033. βαρβάρων “Ἕλληνας εἰκὸς 

ἄρχειν ib. 1400. ἡ Τυνδαρὶς παῖς διὰ 

τὸ σῶμ᾽ ἄρχει ib. 1418. πολλῆς ἄρχω 

: τυραννίδος Rh. 484. τῶνδε ἄρχομεν 

Tr. 790. dv (sc. γυναικείων χορῶν) 
ἦρχε Bac. 680. ἄρξει ναὸς Hel. 1430. 

et ἄρχειν νεὼς 10. 1598. ἐκπωμάτων 

ἦρχ᾽ αὐτὸς Ion. 1176. ἄρχει κάκιτος 

τῶν νέων Her. F. 257. ἄὄτ᾽ εἰκὸς ἄρ- 

xsw Antig. fr. V. 1. ἄρξεις ἄρ᾽ ὅτω 

'Tem. fr. X. 1. épavr8 ἄρχειν £rísa- 

μαι Fr. inc. D. 19. 2. νεῶν χιλίων 

ἄρχων Iph. A. 858. ἄρχων ἀγὴρ πᾶς, 

ξύνεσιν ἣν ἔχων τύχῃ ib. ὃ75. πόλει 

ἄρχων Fr. inc. CCXX. ὅπλων ἄρ- 

xovra Iph. A. 374. δόμων ἄρχοντας 

lon. 1070. ἄρξας Ἑλλάδος νεαγίαις 

Hel. 403. ἐκ ἄρχεται ἑνὸς πρὸς ἀν- 

δρὸς Sup. 404. ἀρχόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, & κρα- 

τῦμεν Hel. 1654. ἄρχεσϑαι χρεὼν 

κακὸς ὑπ᾽ ἐσθλῶν Fr.inc. XLI. ]. b) 

incipere, auctorem esse. ἀρχέτω τις 

Aóye Ph. 450. cf. etiam Iph. T. 1060. 

ὅστις ἦρξε πημονῆς Med. 1372. ἐκ 

γενναίων δόμων τόδ᾽ ἦρξε γίγνεσθαι 

κακὸν Hip. 410. ὁ ϑυραίων πημάτων 

ἄρχει λόγος ΑΙ. 817. r&vou' ὀρϑῶς 

ἀφροσύνης ἄρχει ϑεᾶς ΤΥ. 990. ἦρξεν 

$óvs Bac. 1112. ἄρχε τῶν ἐμῶν γά- 

ων Hel 1247. ὧν ἦρξεν κακῶν 

hry. fr. V. ὅ. τὴν κακῶν πάντων 

ἐμοὶ ἄρξασαν Hel. 433. 2) Med. 

ἄρχεσϑαι. ἤρξω λύσσης πότε; Or. 

401. ὅτω ἤρξατο Ph. 383. ἐκ τῶν 

πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν Med. 

475. conf. etiam Alop. fr. III. 1. 

ἤρξω μὲν ἐκ τοιῶνδε Med. 1336. τέλος 

κάμψαιμ᾽, ὥσπερ ἠρξάμην βίο Hip. 87. 

ἥτις ἤρξατ᾽ αἰσχύνειν λέχη 1b. 408. 

ἤρξω τᾶ Xóys ψευδῶς Sup. 408. ἄρξο- 

μαι σέϑεν ἴρ!ι!. A. 442. φροιμίων 
ἄρχῃ κακῶν "Tr. 707, ἡνίκ᾽ ἠρχόμην 

Aóys Her. 889. ὁποία πρῶτον ἄρξο- 

μαι Hel. 637. ἐκ τῶν ϑεῶν ἄρχεσϑε 
10. 1030. ϑέλω, ὅπέρ σ᾽ εὗρον, ἄρ- 
ἕασϑαι lon. 651. ἄρξαι, ὅϑεν σὴν 

μητέρα ζητεῖν σε χρὴ 1b. 1564, οἵοις 

ΑΡΩΡ 

φροιμίοις ἄρχῃ Xóys Her. F. 538. 

δεινᾷ ἄρχομαι προβλήματος El. 985. 

ὅϑεν ἅπασιν ἤρξατο τρέφειν Fr. inc. 

CL. 3. ὀλίγ᾽ ἀρχόμενοι Med. 120. 

'"Apxérac. παρὰ Spóvov ápxérav Her. 

753. Xerpoic ἔπεσεν ἐμὸς ἀρχέτας 

El. 1149. 

᾿Αρχέχορος. ποδὸς ápxexópe Tr. 151. 

᾿Αρχὴ, imperium, magistratus, reg- 

num. ἐπὶ ζυγοῖς ἀρχῆς Ph. 75. πό- 

λεος ἐμπεσόντες εἰς ἀρχήν τινα 

Erechth. fr. II. 30. ᾷδῃ μετέχεις 

ἀρχῆς Fr. inc. CLV.8. τίν᾽ ἐκ τῶν 

εὐόλβων Αργει βασιλέων ἀρχά ; Iph. 

T. 191. ςερέντα ἀρχᾶς Iph. A. 357. 

πόλιος ἐν ἀρχαῖσιν Or. 895. ἀρχαῖς 

καὶ spargAáraic Ph. 980. ἀρχὰς γῆς 

ib. 1580. ἐν ἀρχαῖς ἥμενοι An. 700. 

ἀρχαὶ ἐπληρᾶντο ib. 1098. ἐπεὶ κα- 

τέσχες ἀρχὰς Iph. A. 343. ἀρχαὶ 

νεὼς Hel. 1596. ἀρχαὶ ἐπιχώριοι 

χϑονὸς Ion. 1111. 2) initium. ἀρχὴ 

Aóya Ph. 1346. vid. etiam Ion. 517. 

ἀπ᾽ ἀρχῆς Ph. 1589. et Al.109. ἐν 

ἀρχῇ πῆμα Med. 60. ἐξ ἀρχῆς ib. 

106. et Inus fr. II. 1. et ἐξ ἀρχᾶς 

Iph. T. 203. et 205. ἀρχὴ πημάτων 

Hip. 272. τὴν ἀρχὴν ἀφεὶς An. 392. 

σμικρᾶς ἀπ᾽ ἀρχῆς ib. 643. ἀρχὴν 

μακαρίαν  νυμφευμάτων Iph. A. 832. 

ἀρχὴν κακῶν ib. 1124. et El. 907. 

κακῆς ἀπ᾽ ἀρχῆς JEol. fr. I1. ἀρχὰν 

ϑανάτα Or. 1395. πλεκτὰς πεισμά- 

των ἀρχὰς Hip. 762. ἀρχὰς τῶν 

λύγων Iph. A. 320. εὖ ἀρχὰς εἶπας 

10. 990. ἀρχαὶ πολλῶν πόνων Iph. 

"T. 939. πικρὰς ἐς ἀρχὰς βαίνεις 

Hel. 667. κατ᾽ ἀρχὰς δδαμῶς ἀνεκτὸς 

ἦν Phi. fr. III. 
'"Apymyérnce. τῷ yévec ἀρχηγέτῃ Or. 

554. ϑεὲς ἡγᾶ τύχης ἀρχηγέτας El. 

891. 
'"Apymyóc. κακῶν ἀρχηγὸν ἐκφαίνεις 

λόγον Hip. 881. ἀρχηγὸς χϑονὸς 

Iph. T. 1303. ἀρχηγοὶ spare ir. 

1267. 2) Formam dor. ἀρχαγὸς 

vid. suo loco. 
᾿Αρχικός. ϑώκοις ἀρχικοῖς ἐνήμενοι Phi. 

fr ὰ..}; 
᾿Αρχιτέκτων. τοῖσιν ἀρχιτέκτοσι πεί- 

ϑεσϑε Cy. 475. 
᾿Αρωγός. τίς ἂν ϑεῶν ἀρωγὸς---φανείη ; 

Hip. 675. ἀρωγὸς ἐν πόνοις Rb. 

038. 
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᾿Ασάλευτος. τὸ φρονεῖν ἀσάλευτον μένει 
Bac. 389. 

᾿Ασαφής. ἐῶ r&r' ἀσαφὲς ἐν κοινῷ σκο- 
πεῖν Or. 27. 

᾿Ασέβεια. ἀσέβεια μεγάλη Or. 821. 
ἀσέβειαν ἀσκᾶντα Bac. 476. 

᾿Ασεβεῖν. τὸν ἀσεβᾶντ᾽ εἰς τὸν ϑεὸν 
Bac. 490. 

᾿Ασεβής. ἀσεβὴς ὧν Bac. 502. ὅταν 
ἔχῃ τιν᾽ ἀσεβῆ βροτῶν Antiop. fr. II. 

᾿Ασείρωτος. ἀσείρωτον ζυγοῖς ὄχημα 
Ion. 1150. 

ἼΑσεπτος. ϑηρῶσιν τὸν ücemrov Bac. 
888. Πρωτέως ἀσέπτα παιδὸς Hel. 
549. τὸ ἄσεπτον ἔχει δύναμιν Iph. 
A. 1092. 

"Aenpoc. ἀνὴρ ἐκ ἄσημος Her. F. 849. 
ἐκ ἄσημος πόλις lon. 8. δόξας ἀσή- 

pec lh. 629. ἄσημ᾽ ὅπλα Ph. 1119. 
ἄσημα ἡμῖν, ἥτις &ziv ἡ νόσος Hip. 
269. conf. etiam v. 37]. ἄσημα λέ- 
γεις Al. 525. ἃ ἔτ᾽ ἄσημα, x8 σαφῆ 
Sup. 211. ἐκ ἄσημα πνεύματ᾽ αἴρεται 
ΕἸ. 749. 

᾿Ασϑένεια. ἐν ἀσϑενείᾳ τὸν πότμον διώ- 
λεσας Her. F. 269. 

᾿Ασϑενεῖν. ἀσϑενῶ μέλη Or. 228. ὡς 
ἀσϑενεῖ τε καὶ κατέξανται δέμας Hip. 
274. 

᾿Ασϑενὴς Cy. 48]. ἀσϑενὴς πατὴρ 
Ph.844. ὅ, τ᾽ ἀσϑενὴς ὁ πλϑσιός τε 
τὴν δίκην ἴσην ἔχει Sup. 438. ἀσϑε- 
γὴς Qv Lon. 593. ἀσϑενῆ φίλον Her. 
F. 228. ὡς ἀσϑενεῖ δὲς, (sc. filiam) 
ἀσϑενῆ λάβοι φόβον El. 39. ἀσϑενὴς 

“φεύγων ἀνὴρ ib. 236. et 352. μᾶλλον 
paxíev σϑεναρὸς &eStvac μένει ib. 

389. ἀσϑενᾶς τε kal co$8 Del. fr. XI. 
2. δυστυχᾶντα ἀσϑενῆ τίϑησι Phil. 
fr. XII. 2. ὁ πᾶς ἀσϑενὴς αἰὼν βρο- 
τοῖς Plis. fr. VI. 8. ἐν φόβῳ ἀσϑενὴς 
Tem. fr. XVI. 1. ἡμεῖς δδλοί τε 
κασϑενεῖς Hec. 798, ὄντες ἀσϑενεῖς 
Her. F. 87. ἀσϑενεῖς γάμοι Thy. fr. 
I. l. ἐπ᾽ ἀσϑενᾶς ῥώμης ὀχέμεϑα Or. 
68. μηδείς ue φαύλην κἀσϑενῆ νομι- 
ζέτω Med. 807. ἀσϑενῆ ἐμὲ ὁρῶντες 
An.755. μιᾶς χειρὸς ἀσθενὴς μάχη 
Her. 275. ἀσϑενὴς ἡ ἐμὴ ῥώμη ib. 
648. σοὶ τὰς τύχας ἀσϑενεῖς ἔδωχ᾽ ὁ 
δαίμων And. fr. XV. 1. κῶλον ἀσϑενὲς 
Iph. A. 614. τὸ 08Xov ἀσϑενὲς Ion. 
983. τὸ ἀσϑενές pe κακῶς ἐμέμφϑης 
Antiop. fr. V. 1. ἀσϑενὲς πόλει ὁμί- 

᾿Ασιάτις. 

᾿Ασίδηρος. 

᾽᾿Ασιτία. 

" Acvroc. 

᾿Ασκεῖν. 

ΑΣΚΕ 

λημα ejusd. fr. X. 8. τἀμὰ ἀσϑενῆ 
Med. 739. τὰ ἄλλα μικρὰ κἀσϑενῆ 
Sup.188. τὰ γυναικὸς, ἀσϑενῆ Iph. T. 
1006. οἱ ἀσϑενῆ τἀπ᾽ ἐμᾷ δεδορκότες 
Her. 28. τὰ τῶν ϑεῶν εἰς τέλος ἐκ 
ἀσϑενῇ lon. 1615. τεκεῖν μὲ βέλετ᾽ 
ἀσϑενῆ El. 267. τοῖσιν ἀσϑενεΞξέροις 
Sup. 435. et Fr. inc. XLIII. 3. σο- 
φῶν πλῆϑος ἀσϑενέξερον Anm. 482. 
ἀσϑενεςξέρῳ ποτῷ El. 499. 

᾿Ασιάς. ᾿Ασιάδι φωνᾷ Or. 1397. ᾿Ασιά- 

δος πολυσπόρα Tr. 743. ὑπέσχετ᾽ 
᾿Ασιάδ᾽ ---τυραννίδ᾽ ἕξειν 10, 927. 
᾿Ασιάδος κιϑάρας ψόφον Cy. 442. 
κτίτορ᾽ ᾿Ασιάδος χϑονὸς lon. 74. πᾶ- 
σαν ἐπελϑὼν ᾿Ασιάδα ib. 1350. ᾿Ασιά- 
ὃος γῆς ib. 1586. ᾿Ασιάδος κρέματα 
Er. fr. XIX. ᾿Ασιάδες Βάκχαι Bac. 
1167. 

᾿Ασιάτιδος γῆς σχῆμα An. 1. 

᾿Ασιατίδων γήμαντα τὴν ὑπερτάτην 
1141219, 

ἀσιδήροις μοχλοῖς Bac. 
1102. χειρὸς àciófjpe μέτα ib. 735. 

᾿Ασιήτας. ὕμνον ᾿Ασιήταν Iph. T. 
179. 

᾿Ασιῆτις. ποτὶ σὰν ᾿Ασιήτιδα γένναν 
An. 119. ᾿Ασιήτιδα γαῖαν Iph. T. 
2397. ᾿Ασιήτιδος τυραννίδος ὄλβος 
Her. F. 0438. ᾿Ασιήτιδες ὃμωαὶ El. 
318. 

᾿Ασιτεῖν. ἀσιτεῖ εἰς ἀπότασιν βία Hip. 
277, 

ἀσιτίαις δέμας συντακεὶς 
ἀποφϑερῶ Sup. 1105. 

κεῖται ἄσιτος Med. 24. τρι- 
ταίαν γ᾽ ἄσ’ ἄσιτος ἡμέραν Hip. 
275. 

σαυτὸν ἤσκησας σέβειν Hip. 
1080. ἄνδρ᾽ ἕνα Φοῖβος σύγγονοί 7 
ἠσκήσαμεν Rh. 947. τᾶτ᾽ ἤσκεις Tr. 
1008. ἀσκεῖν σώφρον᾽ εὐοργησίαν 
Bac. 641. ἥτις εἰς κάλλος ἀσκεῖ El. 
1073. τρεῖς εἰσὶν ἀρεταὶ, ἃς χρή o 

ἀσκεῖν Antiop. fr. IV. 1. ὅσοι σαρκὸς 
εἰς εὐεξίαν ἀσκᾶσι βίοτον ejusdem fr. 
VII. 2. πραγμάτων εὐμεσίαν ἄσκει 
ejusd. fr. XXXIII. 3. χειμῶνι ἀσκεῖν 
σῶμα Bel. fr. XVIL. 7. πολλοὶ τᾶ 
γέλωτος ἅνεκα ἀσκᾶσι χάριτας kepró- 
pec Melan. fr. XX. 2. ἀσέβειαν 
ἀσκᾶντα Bac. 476. ἔρωτας, ἀπάτας, 
δόλιά τ᾽ ἐξευρήματα ἀσκᾶσα Hel. 1110. 
ἀνεπίληπτον ἠσκηκὼς βίον Or. 920. 
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£Vgt- 
Tà- 

xpusórnr ἠσκηκότα Sup. 872. 
Deiv ἠσκηκότα Fr. inc. LXII. 2. 
γαϑ᾽ ἀσκήσας Sup. 912. σὸν δέμας 

ἐξῆλϑες ἀσκήσασα ΤΥ. 1029. εὐπρε- 
πῶς ἠσκήσατο ΑἸ. 159. σῶμ᾽ ὅπλοις 
ἠσκήσατο Hel. 1395. εὖ ἤσκησαι 

πέπλοις lon. 8206. ἐκ ἐν πολυχρύσοι- 

σιν ἤσκηται χλιδαῖς Dan. 2. ναυσὶν, 
ἀσπίσιν S" ὁμδ---ἠσκημένοι Iph. A. 

83. 
᾿Ασκληπιός. πέτραν ᾿Ασκληπιδ Hip. 

1209. 

᾿Ασκός. ἀσκᾶ με τὸν πρᾶχοντα μὴ 

λῦσαι πόδα Med. 679. ὅδ᾽ ἀσκὸς, ὃς 

κεύϑει νιν, sc. τὸν οἶνον Cy. 145. conf. 
etiam v. 147. 151. 160. 508. et 527. 
ϑεὸς ἐν ἀσκῷ oec ἔχων ib. 523. λύ- 

σας ἀσκὸν El. 511. 
"Aeptvoc. τότ᾽ ἄσμενος Ph. 1053. 

ἄσμενος ϑύσειν ὑπέξης παῖδα Iph. A. 

360. ἄσμενός μ᾽ ἰδὼν ib. 644. conf. 
etiam Ion. 1437. ubi pro μ᾽ est σ΄. 
óc ἄσμενός σ᾽ ἐσεῖδον Her. F. 524. 
γέρϑεν ἄσμενος φυγὼν ib. 621. ἄσμε- 
γος φαύλῃ διαίτῃ προσβαλὼν -όμα 
Antiop. fr. XXVII. 8. μὴ λάβωσί σ᾽ 
ἄσμενοι Or. 774. ἀλόχες τε καὶ τέκν᾽ 
εἰσίδωσιν ἄσμενοι Tr. 21. Ξελλώμεϑ᾽ 
οἴκαδ᾽ ἄσμενοι 10. 1264. ὡς ἂν σχολὴν 
λεύσσωμεν ἄσμενοι πόνων Her. F. 725. 
ἐκ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμδ δέχῃ λόγον ; 
Med. 924. et 1007. δῶρα ἀσμένη 
χεροῖν ἐδέξατο ib. 1008. ἀσμένη ἐδέ- 
ἕατο πόλις πόνον τόνδε Sup. 393. 

ἐσεῖδόν σ᾽ ἀσμένη Iph. A. 040. cf. 

etiam Bac. 609. ἔλαβον ἀσμένα πόσιν 
ἐμὸν Hel. 633. πρὸς ἀσμένας πέπτωκα 
σὰς παρηΐδας Ion. 1438. 

᾿Ασμένως. τὰς ἐκ ϑαλάσσης ἀσμένως 

πεφευγότας Hel. 405. 
"Aco$oc. ἄσοφο: γλώσσης ἐνοπαὶ El. 

1302. 

᾿Ασπάζεσϑαι. ϑέλω ἀσπάσασϑαι xpó- 
γιον εἰσιδὼν φίλον Or. 475. ἀσπά- 
σασϑε καὶ προσείπατε πατέρα Med. 
895. vid. etiam v. 1070. νῦν σφε 
ἀσπάζῃ ib. 1401. πρόσωϑεν αὐτὴν 
ἀσπάζομαι Hip. 102. ἠσπάζετ᾽ ἄλλοτ᾽ 
ἄλλον ΑἹ. 189. ταύτην μάλιφτα τῆς 

κόρης ἀσπάζεται Iph. A. 1594. μητέρ᾽ 
ἀσπάζεα σέϑεν Tr. 750. ὡς ἀσπάσω- 
μαι τὴν ταλαίπωρον πόλιν "Tr. 1276. 
τὴν συμφορὰν ἀσπάζομαι lon. 587. 
ἴσον σ᾽, ὡς τεκᾶσ᾽, ἀσπάζομαι ib. 1363. 

Ασπετος. 

᾽᾿Ασπίε. 

ΑΣΠῚ 

ὑπ᾽ αἰδᾶς 8 λίαν ἀσπάζομαι Er. fr. II. 

33. 
᾿Ασπαίρειν. πᾶν σῶμ᾽ ἄνω κάτω ἤσπαι- 
pev El. 843. 
x3oni Iph. A. 1587. 

Ασπασμα. τῶν φιλτάτων ἀσπασμάτων 
Hec. 829. νυκτέρων ἀσπασμάτων ib. 
631. 

ἄσπασαι Epist. IT. 

5] 

ἔλαφος ἀσπαίρϑσ᾽ ἐπὶ 

πολλὰ ἀπεϑέμην ἀσπάσματα 
Iph. T.376. τὰ πόλλ᾽ ἀσπάσμαϑ᾽ --- 
φρδδά μοι Tr. 1187. φίλας ἡδονὰς 
ἀσπασμάτων ἔχω El. 596. 

᾿Ασπαςὸς Rh. 348. 
᾿Ασπερχής. ἔν ϑ᾽ ἀσπερχὲς μενεαίνεσα 

Dan. 51. 
χάλαζαν ἄσπετον πέμψει 

Tr. δρυὸς ἄσπετον ἔρνος Cy. 

611. 
/8. 

᾿Ασπιδηφόρος. κῶμον δέχεσϑαι ἀσπιδη- 

φόρον Sup. 390. ἀσπιδηφόροις ἔπι 
Ph. 1108. κέλευε πάντας ἀσπιδηφόρϑες 
ἀπαντᾷν Dac. 780. 

᾿Ασπιδᾶχος Sup. 1143. 
᾿Ασπιδοφέρμων. Σπαρτῶν γένναν ἄσπι- 

δοφέρμονα Ph. 802. 
παρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐκπονῶν Or. 652. 

πολλὴν ἀϑροίσας ἀσπίδ᾽ ᾿Αργείων Ph. 
78. πάγχαλκον ἀσπέδ᾽ ἀμφὶ βραχίονι 
καφίζων ib. 122. -ἄντες παρ᾽ ἀσπίδα 
ib. 1008. cf. etiam Med. 250. à παρ᾽ 
ἀσπίδα βέβηκας αἰεὶ Ph. 1080. Aéov- 
roc δέρος ἔχων ἐπ᾽ ἀσπίδος ib. 1127. 
conf. etiam v. 1131. 1137. et 1142. 
ὑπ’ αὐτὴν ἀσπίδ᾽ εἱλίξας δέμας ib. 
1185. εἰς ἀσπίδ᾽ ἥξειν ib. 1336. κῶλον 
ἐκτὸς ἀσπίδος τίϑησι ib. 1400. ἐκεῖσε 

κἀκεῖσ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐκτείνων χερὶ An. 1132. 
ἐν ἀσπίδι λαμπρὸς Sup. 902. εὑρὼν 
ἀκριβῆ μεσικὴν ἐν ἀσπίδι 10. 906. ἀσ- 
πίδος ἔρυμα Tph. A. 189. μή τις ἀσ- 
πίδ᾽ αἰρέτω χερὶ Rh. 451. χαλκόνω- 
τον ἀσπίδα 'fr. 1136. ἀμφίτορνον 
ἀσπίδ᾽ “Ἕκτορος ib. 1156. μυρίον 
ὄχλον ὑπέτην πολλάκις σὺν ἀσπίδι 
Ογ. 199. à σϑένοιμι δι’ ἀσπίδος ; Her. 
685. conf. etiam v. 738. μογνομάχϑ 
δ ἀσπίδος 1b. 819. πολλὰ παρ᾽ àc- 
πίδα μοχϑήματ᾽ ἐξέπλησας Hel. 740. 

ὅσ᾽ ἀσπὶς, ἔγχος S Ion. 1305. ὃς &ror 
ἀσπίδ᾽ ἔσχε πρὸς λαιᾷ χερὲ Her. F. 
159. κλεινᾶς ἀσπίδος ἐν κύκλῳ El. 
455. ἐπὶ χρυσεόνωτον ἀσπίδα Antig. 
fr. ΧΥ ΤΙ]. 1. ἐν ἀσπίδος κύτει Antiop. 
fr. XLII. 2. expe? ἰδὼν τότ᾽ ἀσπίδων 
ἐγνώρισα Ph. 144. νέφος ἀσπίδων 
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πυκνὸν ib. 258. ϑεοῖς ἀσπίδας ἔϑηκε 
ib. 579. λόχον πυκναῖσιν ἀσπίσιν 
πεφρικότα ib. 1112. δ ἀσπίδων, δι᾽ 
αἱμάτων ib. 1300. ἀσπίδων κεγχρώ- 
μασιν ib. 1395. συμβαλόντε ἀσπίδας 
10. 1414. καϑῆςο λαὸς ἀσπίδων ἔπι 
ib. 1470. ἀσπίδας συλῶντες νεκρῶν 
ib. 1488, ἐν ἀσπίσιν σοι κινδυνευτέον 
Sup. 572. ἀσπίσιν ἠσκημένοι Iph. 
A. 82. δοριπόνοις ἀσπίσι ib. 772. 
ἀσπίσιν πεφραγμένος ib. 826. cf. etiam 
v. 1387. eparóv παρ᾽ ἀσπίδας εὕδειν 
ἐῶμεν Rh. 123. ἀσπίδας ϑύρσοισι 
Βακχῶν ἐκτρέπειν Bac. 797. ὑπ’ ἀσ- 
πίδων πλευραῖς Her. 8238. πάταγον 
ἀσπίδων ib. 832 ἐκ Μυκηνῶν σὺν 
ἀσπίσιν ἔςξειχε 1b. 9032. δι’ ἀσπίδων 
ποσὶ ϑένοντες Aut. fr, III. 20. 

'"Aemisác. | vid. ἀσπιςής. 
'"Aemwsi]p. μυρίοι με pévecw ἀσπιτῆρες 
Her. 278. 

᾿Ασπιτὴς et dor. ἀσπιτάς. ἀσπιτὰς 'Tó- 
λαος Ion. 198, ἦλϑεν εἰς πεδίον ἀσ- 
πιτὰς Her. F. 1194. λογχήρεσι σὺν 
ἀσπικαῖσι Iph. A. 1069. μόχϑος ἀσ- 
πιτὰς τευχέων El. 444. 

"Aemovüoc. τῷ κάτωϑεν ἀσπόνδῳ ϑεῷ 
Al. 426. ἀσπόνδοισι νόμοισιν ἘΠ. 
905. 

᾿Ασπόδαφτος. ἀσπέδατος ἦλϑεν εἰς δό- 
psc Melan. fr. VIII. 8. σπεύδει ἀσ- 
780asa Iph. T. 202. cf. etiam Bac. 
911. 

ἾΑσσον. τῶν áccov ὥρμει Iph. A. 291. 
σῶν accov ἄντρων ἤλϑομεν Cy. 254. 

"AsáSumroc. βροτῶν ὁ πᾶς ἀςτάϑμητος 
αἰὼν Or. 979. 

"Asakroc. ἀτάκτων μάτηρ ὑδάτων Iph. 
T. 1241. 

"Asévakroc Al. 171. ἐδέποτ᾽ ἀτένακτος 
ἡμέρα μ᾽ ἐπισχήσει Hec. 691. 

"Asemroc. τίς üsemroc ϑεῶν ; Her. 
441. 

᾿ΑΞεροειδής. ἀςεροειδέα νῶτα διφρεύεσα 
And. fr. XXVIII. 3, 

᾿Αξερωπός. ἀΞτερωπὸς ἐν γραφαῖσιν 
Ph. 131. ἀςερωπὸς αἰϑὴρ Ion. 1078. 
ἀςερωπὸς σελάνα Hip. 851. τὸ ἀςε- 
ρωπὸν ἐρανᾶ δέπας Sis. fr. I. 33. 

᾿Αφξέφανος. ἀςφέφανοι κόρας ἀνάπαυλαι 
Hip. 1137. $ovísc ἀνδρῶν ἁμίλλας 
ἔϑετ᾽ áceQávec An. 1021. 

'Aejp. τὸν 'EAXaríac φανερώτατον 
&sépa Hip. 1128. τίς ποτ᾽ ἄρ᾽ ἀτὴρ 

Α ΣΈΡ 

ὅδε πορϑμεύει Iph. A. 6. δόλιον ἀτέρα 
λάμψας Hel. 1142. διοπετὴς ὅπως 
ἀτὴρ ἀπέσβη Fr. inc. CXXVII. 2. 
ἐῶος ἱππότης ἀτὴρ Fr. inc. CXCVIII. 
δισσὼ sépe Her. 854. sépov ré- 
Spur oc óxoc Tr. 855. φαεινῶν ἀτέρων 
οἰκῶν ἕδρας Cy. 352. ἐς κέλευϑα 
ἀςέρων Hel. 350. ἀςέρων ποικίλματα 
ib. 1102. ἀςέρας ἑσπερίας Ion. 798. 
àsépov ἐπ’ ἀντολαῖς Melan. fr. 
XXVII. 2. ὅϑεν λαμπρὸς àsépac 
σπέρχει μύδρος Sis. fr. I. 35. 

'Asóc. ἐδ᾽ ἀτὸν ἤνεσ᾽, ὅστις κ. T. À. 
Med. 223. κἀν τοῖς λόγοισιν sóc n) 
Ion. 674. τύραννος λαμπρὸς ἐξ ἀςξ 
Plis. fr. I. 5. ϑανεῖν ὑπ᾽ ἀτῶν Or. 
442. conf. etiam v. 535. 624. et 744. 
πάντων πρὸς àsàv ib. 446. μισᾶσιν 
&soi, SC. τὰς ἄγαν προϑυμίας ib. 708. 
εἰ λέγοιμ᾽ ácoicw ἐλϑὼν ib. 773. ἀξτῶν 
τιν᾽ ἠρόμην ib. 872. & τις ἀτῶν τοῖσδε 
χρίμπτεται δόμοις Ph. 99. φϑόνον 
πρὸς ἀτῶν ἀλφάνοεσι Med. 297. ἀςοῖς 
ἐννέπω ΑἹ. 1157. φϑείροντες àsdc 
Sup. 284. soie ἥδεται νεαγνίαις ib. 
443. σοφώτερος νέοισιν ἀτῶν τῶνδ᾽ 
ib. 843. ὦ πάντες àcoi τῆσδε βαρβάρε 
χϑονὸς Iph. T. 1422. καλὸς ἀςοῖς sé- 
φανος Her. F. 1334. οἰκεῖος πόλεμος ἐν 
ásoic Antig. fr. IV. 2. πύϑοιν àv 
ἀΞτοὶ πάντες Inus fr, VI. 4. 

"Aspamí.  àepamijc ἐναύσεις Sis. fr. I. 
31. ςίλβει νοσώδεις ἀςξραπὰς Or. 480. 
&spazat Πύϑιαι Ion. 285. 

᾿Αφραπηφορεῖν. ὑφ᾽ ἅρματ᾽ ἐλϑὼν Ζηνὸς 
ἀΞτραπηφορεῖ Bel. fr. IV. 

"Aspaznóópoc. λοχευϑεῖσ᾽ ἀτραπηφόρῳ 
πυρὶ Dac. 3. 

᾿Αςράπτειν. κατάχαλκον ἅπαν πεδίον 
ἀςράπτει Ph. 111. 

"Aspov. γαυβάταισιν ἄτρον ὥς Ph. 842. 
λαμπρῶν üspev Or. 1685. et Hel. 
1514. τὴν ἐν ἄςτροις dpav& τέμνων 
ὁδὸν Ph. 1. üspuv &véX Sou ib. 507. 
μὰ τὸν μετ᾽ ἄςρων Zgvaib. 1018. σὺν 
ἄςρων ἐπιτολαῖσιν ib. 1123. ἄτρων 
ὑπέρτερον βέλος Hip. 581. κατ᾽ ἄτρα 
πω Tr. 1001. τὰ ἄτρα δέρκομαι Cy. 
212.  üspowc ὁμοιωϑέντε Hel. 139. 
üspov βεβηκυῖαν μυχᾶς ib. 623. üspa 
φεύγει πυρὶ τῷδ᾽ aiSépoc lon. 84. 
dpavóc ἀϑροίζων dsp' ἐν aiSépoc 
κύκλῳ ib. 1147. dpa ὡμάρτει Seg ib. 
1151. ἕως διώκεσ᾽ üspa ib. 1158. 
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ἄςτρων ἀριϑμὸς Her. F. 667. χρυσέων 

ἄφρων τροφὲ Ἐ]. 54. dspwv αἰϑέριοι 

χοροὶ ib. 467. φαεννὰς üspov ὁδὲς 

10. 728. οἱ φλογερὰν αἰϑέρ᾽ ἐν ἄφροις 

vaísc. ib. 991. δείξας ἄφρων τὴν 

ἐναντίαν ὁδὸν Cress. fr. X. 1. ἄκριτος 

ἄτρων ὄχλος Pi. fr. II. 4. πρόσϑε 

κάτω γῆς εἶσιν ἄφτρα Syl. fr. II. 4. 

"Aspwróc. ἀΞτρωπὲς κατέσχεν OLKBC 

Her. F. 406. 

" Aspwroc. ἀςρώτῳ πέδῳ πλευρὰς τι- 

ϑέντες Her. F. 52. cf. etiam Er. fr. 

XIII. 1. 
"Acv. xar ἄτυ Τροίας Hec. 929. 

καπνὸς ἐσήμαν᾽ ἄτν πολεμίων ὕπο ib. 

1215. πρὸ ἄξεος Or. 727. ἄξεως 

ἀγυιὰς lb. 759. δ ἄτεός σε ὀχήσω 

ib. 799. ὀλιγάκις ἄτυ χραίνων ib. 

917. Φρύγιον ásvib. 1382. £v ἄτεος 

κυκλῶν πρόσωπον Ph. 366. ἄτυ Θη- 

βαίων ib. 566. πόση τις ἡ ̓ πίλοιπος 

ἄτεως ὁδὸς ib. 849. ἄτυ Καδμείας 

χιϑονὸς ib. 1108. ἄτυ Παλλάδος Med. 

771. xar ἄτυ Alc. 432. et Dac. 716. 

Φεραίων ἄτυ Al. 483. dvík ἔλειπον 

üsv An. 112. οἴχεταί μοι κῆρυξ πρὸς 

ἄτυ Sup. 37. Σάρδεων ἄτυ Dac. 465. 

ὦ κλεινὸν οἰκᾶσ᾽ ἄτυ Ion. 202. παν- 

ταχῆ üstoc ib. 1107. Ταφίων περί- 

κλυτον ἄτν πέρσας Her. F. 1080. 

πρόσω üstoc áca El 298. Σιδώνιον 

üsv Phry. fr. 1.1. ἄτη (plur.) φυ- 

λάσσεϑ᾽ (i. e. acere) Sup. 952. 

'Aevysirov. ἀπυγείτονας πόλεις Hip. 

1161. 
᾿Ασύλητος. ἀσύλητον γένος Hel. 456. 

"Ασυλος. γῆν ἄσυλον παρασχὼν Med. 

387. μενεῖς ἄσυλος 10. 728. ἄσυλος 

ἦν γάμων Hel. 61]. σώσατε δάμαρτα 

ἄσυλον ἐκ γῆς ib. 1603. 

᾿Ασύμφορος. ἅ ét γήρᾳ ἀσυμφορώτατα 

Τι. 491]. 
᾿Ασυγνεσία. βροτῶν ἀσυνεσίας Ph. 

, 171 8. ^ S. » 7 , » 

᾿Ασύνετος. 8 τοσῦτον ἀσύνετος πεφυκ 

ἐγὼ Ph. 1606. cf. etiam Iph. A. 691. 

ἀσύνετος; ὅστις ἐν φόβῳ μὲν ἀσϑενὴς, 

d mA Tem: 4r. XVI. d. ἀσυνέτες 

τὸς ϑεὲς ἡγοίμεϑ᾽ ἂν Iph. A. 1189. 

ὑπὸ γνώμας πολιτῶν àcvrére 10. 868. 

αἴνιγμ᾽ ἀσύνετον Ph. 1721. ἀσύνετα 

ἐρᾶμεν Iph. A. 654. τί τάδ᾽ ἀσύνετα ; 

Hel. 358. ἀσύνετα ἦλϑες πορϑήσων 

πόλιν Ph. 573. τότε τίς γίνετ᾽ ἀσυ- 
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νετώτερος ; Or. 493. 
τώτεροι Fr. inc. III. 5. 

"Acdakroc. ἐπὶ ἀσφάκτοις μήλοισι Ion. 

228. 
᾿Ασφάλεια. τῇ ἀσφαλείᾳ κερδανεῖς Her. 
F.604. 68Xov ἀσφαλείας Fr. inc. IV. 

3. ὁ ϑυμὸς ἀλγῶν ἀσφάλειαν ἐκ ἔχει 
Fr. inc. XXV. 

᾿Ασφαλής. ἀσφαλὴς τρατηλάτης Ph. 
602. πύργος ἀσφαλὴς Med. 8900. 

φίλοισιν ἀσφαλὴς φίλος Antiop. fr. XI. 

1. ἀσφαλεῖς φίλοι Fr. inc. LXXXVI. 
]. πόλιν νεμοίμην ἀσφαλῆ Rh. 475. 
τὴν δόκησιν ἀσφαλῆ Hel. 120. ἐν 

ἀσφαλεῖ ἥδ᾽ ἐρημία Hec. 981. cf. etiam 
Hip.785. Iph. T. 762. et Her. 398. 
8 yàp ἀσφαλὲς Ph. 898. Pli. fr. I. 4. 

et fr. inc. CLXVIII. 1. cf. etiam 

Ar. fr. XV. 2. λέγειν, ἵν᾽ ἀσφαλὲς 

Inus fr. XIV.2. ἀσφαλὲς τεκμήριον 

Rh. 94. τἀμὰ γίγνετ᾽ ἀσφαλῆ Her. 
1004. τρόπος si χρητὸς &ooaXésepoc 
vóue Pi. fr. VIL. 1. νέες ἐδὲν yvvat- 
κῶν ὄντας àcQaXesépec Hip. 968. 

&cóaXesépar ποιήσαιο τὴν ἐπάνοδον 
Epist. Il. ἢ σῖγ᾽ ἔχωμεν ἀσφαλέ- 
sspoy Or. 1540. τὸ γῆρας σοφώτερον 
πέφυκε kdoQaAéseporv ῬοΙοι ἔν, Ὗ. 2. 

ἐμοὶ τάδ᾽ &siv ἀσφαλέξερα Med. 748. 
κέλευϑον ἀσφαλεξάτην Her. 1048. 
σώζειν κοινὰ πράγματ᾽ ἀσφαλέςαται 
Iph. T. 1062. 

᾿Ασφαλῶς. πέμψον μοι τήνδ᾽ ἀσφαλῶς 

γυναῖκα Hec. 889. τά γ᾽ ἔνδον ἀσφα- 

λῶς ἔχει πόλις Ph. 118. conf. etiam 

Hel. 899. ἀσφαλῶς οἰκήσομεν Sup. 

12930. ἀσφαλῶς φρονεῖς Rh. 147. 

ἀσφαλῶς πορευτέον Her. 730. τἀμὰ 

λέκτρ᾽ ἔσωζες ἀσφαλῶς Her. F. 1372. 

᾿Ασχαλᾷν τοῖς κακοῖσι Iph. A. 920. 

᾿Ασχάλλειν, ϑάνατον ἀσχάλλων πα- 

τρῷον Or. 783. 
'Aexnpovetv. βόλει ἀσχημονῆσαι Hec. 

407. , 
᾿Ασχήμων. ἀσχήμονες ἀγχόναι με- 

τάρσιοι Hel. 806. ὀργῇ αὐλῃ πόλλ᾽ 

ἔνες᾽ ἀσχήμονα Ar. fr. VI. 

" AexoXoc Or. 93. 

᾿Ασωπίδες κόραι Her. F. 785. 

᾿Ασῴπιος. γῆς ἐξελὼν ᾿Ασωπίας Sup. 

571. 
᾿Ασωπὸς, nom. propr. viri Iph. A. 697. 

"Ara. vid. ἄτη. 

" Arakroc βίος Sis. fr. I. 1. 

ϑνητῶν àcvve- 
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᾿Αταλάντη. ᾿Αταλάντης γόνος Ph. 
1100. 

᾿Αταλός. ἀταλᾶς ὑπὸ ματέρος El. 699. 
᾿Ατᾷν. οἴκοϑεν ἀτώμενος Sup. 182. 
" Aradoc Hec. 30. et Tr. 1318. ἐκβάλ- 
Aer ἄταφον Ph. 1624. cf. etiam v. 
1628. et 1650. μηδ᾽ ἀτάφες παῖδας 
κατίδῃς Sup. 282, ἀτάφες τίς ἕξει; 
ib. 540. 

" Areykroc Her. F. 833. 
"Arekvoc Or. 206. An. 1217. Iph. T. 
220. Τὰ. 1186. Hel. 695. et Ion. 65. 
ἄτεκνος κατϑανὼν Al. 659. ἄτεκνος 

ὧν ib. 911. et Melan. fr. XII. 1. 
ἄτεκνος ἀρσένων παίδων Dac. 1304. 
ἄτεκνον, ἄτεκνον ἔλαβεν ἀρὰ βίοτον 
Ion. 790. οἱ μὲν ἄτεκνοι δι’ ἀπειρο- 
σύναν Med. 1094. — ζηλῶ ἀτέκνες 
βροτῶν Al. 885. ἐξὸν ἀτέκνοις εἶναι 
ib. 800. τῶν ἀτέκνων ἀναρπάσεις 
δόμος; lon. 1308. ἄπαιδες ἐκέτ᾽ 
ἐσμὲν, εἐδ᾽ ἄτεκνοι ib. 1463. παῖς 
ἄτεκνος An. 710. ἄτεκνος γηράσκω 
Sup. 966. ἄτεκνος εἶ; Ion. 305. 
γυναῖκα ἄτεκνον 10. 608. cf. etiam v. 
613. 658.et 817. ἡμεῖς ἄτεκνοι Hec. 
514. 4'"Apreuwe προσφϑέγξαιτ᾽ ἂν 
τὰς ürékvec Sup. 959. 

᾿Ατέλεςτος. τοῖς ἀτελέφοις τῶν τῶδε 
πόνων Fr. inc. CLXV. 6. ἀτέλετον 
ἦσαν βακχευμάτων Bac. 40. 

᾿Ατελὴς ϑάνατος Ion. 1061. 

᾿Ατενής. ἥκω ἀτενὴς ἀπ᾿ οἴκων Alemaon. 
fr. XV. ἀληϑὴς κἀτενὴς παῤῥησία 
Το. fr. II. 

"Arep. ἐκ ἂν δυναίμην τᾶδε τιμωρεῖν 
ἄτερ τέκνοισι Hec. 749. τί ζῇν σῆς 
ἑταιρίας ἄτερ Or. 1072. δίκης ἄτερ 
Ph. 495, ϑηλειῶν ἄτερ Hip. 624. 
κυμάτων ἄτερ πόλιν σὴν ναυςτολήσεις 
Sup. 473. δεσμῶν ἄτερ Iph. T. 637. 
ἄτερ XaXv(20u8 Her. 1062. ϑεῶν ἄτερ 
ib. 608. τευχέων ἄτερ ib. 694. ἐκ 
ἄτερ πόνων ib. 841. cf. etiam Thy. fr. 
IL |. τυμπάνων ἄτερ Her. F. 889. 
πλϑσίων ἄτερ /Eol. fr. VI. 2. ἑκόσης 
τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἄτερ Er. fr. I. 49. 
αἰσχύνης ἄτερ Scy. fr. 1.5. τὸς ἀπ᾽ 
οἴκων ἀναπίπτοντας ἄτερ βία Fr. inc. 
CLXXXVII. 4. 

᾿Ατέρμων. ἀτέρμονας εἰς αὐγὰς Hec. 
926. 

"Arcepoc Ph. 1393. ἐκληζετ᾽ ἅτερος 
πρὸς ϑατέρο Iph. T. 249. vid, etiam v. 

ATIM 

281, et 310. 
F. 1403. 
3225. 

᾿Ατερπής. λόγος ἀτερπεῖς El. 293. 

ἤΛτερπνος Meleag. fr. XVII. in notis. 
᾿Ατευχής. ἀτευχῆ παῖδ᾽ ᾿Αχιλλέως An. 
1120. 

"Arg. ἔγνως ἄτην παιδός; Hec. 686. 
ἄτης εὐπρόσοιτος ἔκβασις Med. 279. 
vr ἄτης Hip. 276. et Bel. fr. XVI. 
10. μείζων ἄτη Her. 607. ἄτη xa- 
τέρων El. 1307. ἄτῃ περιπεσεῖν αἰσχρᾷ 
Cress. fr. VI. 1. 2) Form. dor. ἄτα. 
τὰν αἱματηρὸν ἄταν Or. 960. γάμων 
ἐπακτὰν ἄταν Ph. 8345. ἐπέσσυτο τάνδε 
γᾶν τις ἄτα 10. 1073. δέξεται δύξανος 
ἄταν Med. 979. ἄταν ἐχ ὑπεκφεύξεται 
ib. 989. ἔπεσον δαίμονος ἄτᾳ Hip. 
241. ἐδὲν ἄτας αἴτιον ib. 1149. φα- 
γερὰν ἔσχες ἄταν ib. 1289. εἰ μετα- 
κύμιος ἄτας φανείης Al. 91. τιν 
ἄταν ἠγάγετ᾽ εὐναίαν An. 103. πίπτω 
εἰς ἄταν Iph. A. 137. δυσφόρμιγγα 

ἅτερος δυστυχὴς Her. 
ἅτεροι προσκείμενοι Iph. 'T. 

atuáccac ἄταν Iph. T. 225. ἄταν 
διαπαντὸς δυσδαίμονα ib. 1117. ἐμὲ 
ἐς τάνδ᾽ ἐξώκειλ᾽ ἄταν Tr. 137. εἰ- 
κάζω ἄταν ib. 165. δόλιον ἔσχον ἄταν 
10. 530. Δαρδανίας ἄταν Seq δώσων 
ib. 535. ἄτας ἐμᾶς ἄϊςος εἶ ib. 1313. 
ϑανάτελεύσιμον ἄταν ἀποφεύγεσα Ion. 
1241. ςενακτὰν ἄταν, ἄταν πατέρος 
Her. F. 917. seq. 3) Plur. οἱ karei- 
δον ἄτας Or. 988. μείζες ἄτας οἴκοις 
ἀπέδωκεν Med. 129, αἵ ν μοι συμ- 
βαίναεσ᾽ ἅται Iph. T. 148. ἄτας κε- 
λαδεῖν ἀχορεύτος Tr. 121. ἐκ ἄτας 
εὐπροσηγόρες ἔχω Her. F. 1284. 

᾿Ατηρός. ἀτηρὰ γλῶσσα Fr. inc. 
CLVIII. 8. ἀτηρὸν κακὸν Hip. 630. 
et An, 353. 

᾿Ατϑὶς, Attica Iph. A. 247. 
᾿Ατίζειν. ὃς ἐμὰν συμμαχίαν ἀτίζει 
Rh. 252. ὀρϑῶς ἀτίζεις ib. 327. 
ὄτοι σ᾽ ἀτίζων Al. 1040. rüpkaüvr 
ἀτίζων Sup. 866. πόλιν τὴν σὴν ἀτί- 
ἕζων Dic. fr. IV. 2. vóuu ἀτίζοντες 
ϑεῶν Sup. 19. 

᾿Ατιμάζειν. ὅρκες μηδαμῶς ἀτιμάσῃς 
Hip. 611. ἡμᾶς ὡς ἀτιμάζει ιν. 
1192.. μηδ᾽ ἀτιμάσειν ἐμὲ Al. 374. 
ἐδ᾽ ἀτιμάζειν Éévec ib. 570. τίς σ᾽ 
ἀτιμάζει Dac. 1819. μηδαμῶς ἀτι- 
μάσῃς τὲς Ἡρακλείες παῖδας Her. 
228. τὸν γέροντ᾽ ἀτιμάσαι Her, F., 
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556. ἐκ ἀτιμάσω ϑεὲς προσειπεῖν ib. 

608. σὸς ἀτιμάζων ϑεὲς Her. 79. 

τίς ἀτιμάζων νέκυς Antig. TERMI 

4. πατρῴας γῆς ἀτιμάζων ὅρος Dic. 
fr. IV. 4, ἀτιμάζοντα σὸν γῆρας AI. 
661. ὅς σφε νῦν ἀτιμάσας ἔχει Med. 
38. ἀτιμάσας λέχη ib. 1354. τὸ 
σεμνὸν Ζηνὸς ὄμμ᾽ ἀτιμάσας Hip. 886. 

τὸν τεκόντ᾽ ἀτιμάσας ib. 1040. ϑέ- 

σφατ᾽ ἀτιμάσας Sup. 230. cf. etiam v. 

302. ἠτιμασμένος Ph. 884. τύμβος 

ἠτιμασμένος El. 323. Μήδεια ἠτι- 
μασμένη Med. 20. ἀνάξι᾽ ἠτιμασμένη 
Iph. A. 943. 

᾿Ατιμία. ϑεῶν ἀτιμία Her. 72. ἀτι- 
μίαν σκεθρὴν Alemaeon. fr. ΧΙ], 1. 
ἡ ἀτιμία βία Er. fr. II. 17. 

"Ariuoc. ἄτιμος ἐξελαύνομαι X Sovóc 
Ph. 630.et 1749. ἐκ δόμων ἄτιμος 

ἐκβεβλήσομαι Bac. 1312. ἄτιμοι ἐσμὲν 
οἱ πρὸ r8 φίλοι Med. 696. φυγὰς 
χώρας ἄτιμος ἐλαύνῃ ib. 438. ἄτιμον 
ὀργάνον χέρα An. 1014. ϑεᾶς ἄτιμοι 
ὀργαὶ Hip. 1417. 

᾿Ατιμᾶν. ὧς ἀνάξ᾽ ἠτιμώμεϑα Hel. 

4062. 

᾿Ατίμως. τίς ὧδ᾽ ἀτίμως δαιμόνων c 

ἀπώλεσε; Med.1208. γυναῖκα κτεί- 

γεις ἀτίμως An. 635. ἀτίμως ἐκ δω- 

μάτων ἀποΞταλῇ ib. 810. 

᾿Ατλάντειος. τὸν ᾿Ατλάντειον πόλον 

Pi. fr. III. 5. 

᾿Ατλαντικός. πόντα τερμόνων T ᾽Ατ- 

λαντικῶν εἴσω Hip. 8. πέραν πόντϑ 

καὶ τόπων ᾿Ατλαντικῶν Ib. 1053. "Ar- 

λαντικῶν πέρα ὅρων Mer. F. 294. 

ἐξ ᾿Ατλαντικῆς ἁλὸς And. fr. in fin. et 

Fr. inc. CXIV. 

"Arotxoc. ἀτοίχϑες περιβολὰς σκηνω- 

μάτων Ion. 1198. 

" Arokoc El. 1127. 

" Aro poc. συνετὸν ἄτολμον CEd. fr. 

VI. 2. 
"Aromoc. ἄτοπος; ἄτοπα μεν παραδί- 

δωσί μοι lon. 689. 
ἔλαβον Iph. T. 842. 

"Ατρακτος. ἀτράκτων τοξόται Rh. 312. 

᾿Ατρέκεια Alcmen. fr. III. 1. 

" Arpekijc. 

9. δόξα ἀτρεκὴς Hip. 1115. 

ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις 1b. 261. 

᾿Ατρέμα. 
Or. 258. 
ἀτρέμα Bac. 1070. 

"5 € οὶ 

ἄτοπον ἡδονὰν 

βιότε 
ἀτρεκεῖς ἁρμὲς Cret. fr. II.| Αὐδᾷν. 

μέν᾽ ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις Hel. 1678. 

ὀρϑὸν μεϑίει βλάτημ᾽ ἄνω Hel. 686. et ita τάδ᾽ αὔδα Med. 181. 
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'"Arpeuaioc. ἀτρεμαίαν φέρω βοὰν Or. 
147. 

᾿Ατρέμας. πρόσιϑ᾽ ἀτρέμας Or. 149. 
ἀτρέμας ἴϑιε ib. 150. ἀτρέμας χροὸς 
ἑλκώδες ἅπτεσϑε Hip. 1358. 

᾿Ατρεμής. ἀτρεμέα ϑρῆνον Her. F. 

1053. ἀτρεμέα κέντρα Ph. 182. 
"Arpesoc. Δοξίε £v δόμοις ürpesa (1. e. 
ἀτρέξως) vateact Ion. 1198. 

᾿Ατρίβων. λέσχης ἀτρίβωνα Lic. fr. I. 
B 

" Arpeoroc Ph. 597. 
᾿Ατύζεσϑαι. ἀτυζόμενος πώλων Tr. 

808. τίς σοι καιρὸς ἀτυζομένα An. 

13]. 
᾿Ατυχεῖν. ὅτέ ἠτύχει Epist. III. 
Αὖ, e contrario Cresph. fr. I. 3. 
Abyá. vid. αὐγή: 
Αὐγάζειν. τὰν kaAMisav ὁ ἅλιος αὖ- 

γάζει Hec. 637. αὐγάζων ἐξ ἐρανίων 

Hel. 1333. ἔγχος αὐγάζοντα Rh. 

793. ἐδ᾽ αὐγάζῃ (2. sing. pros. med.) . 
Σεμέλας ἱερὸν ἀμφὶ τάφον Bac. 596. 

Abys, nom. propr. foemina Tel. fr. I. 
4 

Αὐγὴ, et dor. avyá. ἀμβρόσιος αὐγὰ 

πέπλο Med. 983. ἱερὸν ὄμμ᾽ avyüc 

Iph. T. 194. εἰς avyà» Tr. 321. 

πρὸς τάνδ᾽ αὐγὰν Ion. 886. ἐνόπτρων 
ἀτέρμονας εἰς αὐγὰς Hec. 926. φλο- 

γέας ἀφίησιν ὄσσων αὐγὰς ib. 1104. 

ὑπ᾽ αὐγὰς λεύσσεσαι πέπλες ib. 1154. 

εἰς αὐγὰς ἀελίοιο Or. 820. ὄμματος 

αὐγαῖς Ph. 1557. δακρύων τὰς ἠλε- 

κτροφαεῖς αὐγὰς Hip. 741. αὐγὰς 

εἰσορῶ Al. 670. cf. etiam Hel. 1389. 
αὐγὰς προσορῶν Al. 871. βλέπαεσ᾽ 

ἂν αὐγὰς An. 936. εἰς τίνα φίλον 

αὐγὰς βάλλων ib. 1181. κατ᾽ εὐφρό- 

νην ἀμβλῶπες αὐγαὶ Rh. 787. λαμ- 

πρόταται ϑεῦ φαεσίμβροτοι αὐγαὶ Her. 

750. αὐγαῖσιν ἐν ταῖς χρυσέαιο Hel. 

182. ὀμμάτων ἐν φαενναῖς αὐγαῖς 

Ion. 1072. γοργῶπες ὀμμάτων αὐγαὶ 

Her. F. 132. ἐς τὰς αὐγὰς àAs ib. 

661. πρὸς αὐγὰς ἡλία Fr. inc. B. 

40. 1. 
Αὐδά. vid. αὐδή. 

αὐδῶ δυσφήμες φάμας Hec. 

αὔδασον, τίς ὀνομάζεται Ph. 

σοὶ τάδ᾽ αὐδῶ ib. 571. et 785. et 
αὔδα, dic Ph. 1548. et 

195. 
125. 

Ἱππόλυτον αὐδᾷς ; Hip. 352. Δητᾶς 
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κόρη σ᾽ αὐδᾷ ib. 1285. τί τόδ᾽ αὐδᾷς; 
Al. 106. Θεσσαλός νιν λεὼς Θετέδειον 
αὐδᾷ Δ, 20. ηὔδων τῷ γαμᾶντι ib. 
020. εἰς ὃς Eg δυσμενεῖς ηὔδα 
λόγος ib. 1092. ἵνα σύντονα τοῖς σοῖς 
γράμμασιν αὐδῶ Iph. A. 118. ἐκπο- 
δὼν αὐδῶ πολίταις Iph. Τ᾿. 1220. αὐδῶ 
Δυκίος ἐγείρειν ἡμᾶς Rh. 502. τᾶτον 
avo ib. 677. σαφῶς αὐδᾷ συμμάχες 
ὀλωλότας ib. 755. ὅτ᾽ ηὔδας Tr. 1182. 
αὐδῶ Aoxavyoicib. 1260. αὐδῶ pe μὴ 
δεῖν Bae. 504. ἰὼ πάλιν αὐδῶ ib. 
580. αὐδᾷ, ϑύραν τίς οἴξει μοι; Cy. 
500. αὐδῶ μὴ χρίμπτειν ϑριγκοῖς Ion. 
156. σέ τοι τὸν παρὰ vaov αὐδῶ ib. 
219. ὅτω καὶ φάτις αὐδᾷ ib. 225. 
πῶς τάδ᾽ αὐδᾷς ib. 552. σοὶ μομφὰν 

ib. 886. τὸν 
τί Φοῖβον av- 

πρὸς τάνδ᾽ αὐγὰν αὐδάσω 
Aar8c αὐδῶ ib. 907. 
δᾷς; ib. 1483. ὦ μῆτερ, αὐδᾷ Her. 
EF. 74. conf. etiam v. 988. ἐγώ c, 
ὦ Ζεῦ, αὐδῶ ib. 499. σὲ τὸν ϑάσσοντα 
δυτήνες ἕδρας αὐδῶ ib. 1215. εὐϑὺς 
αὐδᾷ St.fr. IV. 2, à» ἂν εἷς ἀνὴρ 
γυναικὸς αὐδήσειεν Fr. inc. LVIII. 7. 
τὰ πάρος εὐτυχήματ᾽ αὐδῶν ῬΗ. 1723. 
αὐδῶν δεινὰ πρόσπολον κακὰ Hip. 583. 
τὸν μητρὸς αὐδῶν πατέρα Bac. 1318. 
κραυγάν μ᾽ αὐδῶσαν Lon. 893. ὅτος 
Μυκηναῖος αὐδᾶται γένος Ph. 196. 
μύϑων αὐδαϑέντων δέξαιτ᾽ ὀμφὰν Med. 
174. 

Αὐδή. κλύων αὐδῆς Hip. 86. αὐδὴν 
τῶν ἔσωϑεν ἐκμάϑω ib. 567. φρόδη 
αὐδὴ An. 1079, ἔῤῥηξεν αὐδὴν Sup. 

7710. αὐδὴν τρίποδος ἐκ χρυσᾶ λαβὼν 
Iph. T. 976. κλύεις αὐδὴν ϑεᾶς ib. 
1447. σάλπιγγος αὐδὴν Rh. 144. et 
989. 2) dor. αὐδά. dic ματέρος 
αὐδὰν Hec. 175. τίνα ϑροεῖς αὐδάν ; 
Or. 1248. Hip. 571. οὐ Tr. 1239. τίν᾽ 
αὐδὰν τάνδε προφέρεις νέαν; Sup. 600. 
μάϑετε ματρὸς αὐδὰν Tr. 1303. κλύετ᾽ 
αὐδᾶς Bac. ὅ70. χαλκᾷ αὐδὰν χϑο- 
νίαν Hel. 1362. εἰς ὃς αὐδὰν καρύξω 
Ion.911. τίν᾽ αὐδὰν ἀὔσω ; ib. 1446. 
φϑιτῶν αὐδὰν Her. F. 1026. 

᾿Αὕειν, ςεναγμὸν τῶν νεκρῶν ἀὔΐσατε 
Sup. 800. τίν᾽ αὐδὰν ἀὔσω; Ion. 1446. 

Αὐϑάδης. αὐϑάδης γεγὼς Med. 223. 
συγερὰν φύσιν φρενὸς αὐϑάδες ib. 104. 
αὐϑάδης ἔφυς El. 1117. αὔϑαδες ὁ 
ϑεὸς Her. F. 1243. αὐϑαδεςέρα γίγνϑ 
ϑαλάσσης Hip. 304. 
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Αὐϑαδία. αὐϑαδίᾳ φίλες ἀπωϑῇ Med. 
621. τῆς ἐμῆς αὐϑαδίας ib. 1028. 
ἐκβαλόντ᾽ αὐϑαδίαν Dic. fr. VII. 2. 

Αὐϑαίρετος. φυγῇ αὐϑαίρετος Sup. 931. 
ἐκ αὐϑαίρετοι βροτοῖς ἔρωτες Dic. fr. 
VII.3. νόσοι αὐϑαίρετοι Bel. fr. XIX. 
] 

AbSékasoc Fr. inc. B. 14. 7. 
Αὐϑέντης. τέκν᾽ αὐϑέντα πάρα τίκτειν 
An. 172. αὐθέντην σε εἰσδέδορκ᾽ 
᾿Αχιλλέως ib. 615. δῆμος αὐϑέντης 
χϑογὸς Sup. 442. αὐϑέντῃ φόνῳ Her. 
F. 839. παίδων αὐϑέντην ib. 1359. 
εἰ τοῖσιν αὐϑένταισιν εὖ φρονήσομεν 
Iph. A. 1190. πῶς μὲ κηδεύσεσιν 
αὐϑέντων χέρες; Rh. 873. δολεύσω 
ἐν αὐϑεντῶν δόμοις "Tr. 655. παισὶν 
αὐϑένταισι κοινωνῇ δόμων Fr.inc. ITI. 
4. 

Αὐϑιγενής. ἰαλέμῳ αὐϑιγενεῖ σ᾽ ὀλο- 
φύρομαι Rh. 8950. αὐϑιγενὴς κυπά- 
ρισσος Cret. fr. II. 6. 

Αὖϑις. ὄποτ᾽ αὖϑιο---κύκλον Ma προσ- 
όψομαι Hec. 411. πλεύσαντες αὖϑις 
ib. 1205. αὖϑίς εἰσι χρήσιμοι πόλει 
Or.908. ot ἐγὼ μάλ᾽ αὖϑις ib. 1020. 
cf. etiam Med. 1009. αὖϑές μοι ópá- 
cov Hel. 478. πάλιν μ᾽ ἀνάξεσ᾽ εἰς 
τὸ σῶφρον αὖϑις ἂν ib. 938. αὖϑις 
ἐκεῖσε 1b. 1155. αὖϑις κέλευσον ib. 
1432. et αὖϑις κελεύω v. sq. 

Αὐλά. vid. αὐλή. 
Αὐλεῖν. αὐλεῖται πᾶν μέλαϑρον Iph. 
T. 367. 

* 
€ Αὔλειος. πρὸς αὐλείοισιν ἑξηκὼς πύλαις 

Hel.445. ὅταν αὐλείοις συρίζῃς Lon. 
δ00. 

Αὐλή. φῶς ἐποίησεν κατ᾽ αὐλὴν Bac. 
630. 2) ἀοι. avAá. πρὸς τάνδ᾽ αὖ- 
λὰν Hec. 172. τὰ πρόσϑ᾽ αὐλᾶς Or. 
1277. ὦ xar αὐλὰν ἀλαίνων Ph. 
1532. αἷ vaéer εὐπατέρειαν αὐλὰν 
Hip. 68. νεκύων £c αὐλὰν Al. 261. 
ἔρημον ἑτιᾶχον αὐχὰν An. 282. πρὸς 
σὰν αὐλὰν πόδα πέμπω Iph. T. 128. 
ἐπλάσϑης φιλί πρὸς αὐλὰν Rh. 347. 
εἰς αὐλάν ποτ᾽ ἀμφιβαλεῖς Cy. 60. 
χρυσέαν κατ᾽ αὐλὰν Her. 916. ἑσπέ- 
ριον ἐς αὐλὰν Her. F. 395. ποτὶ σὰν 
ἀγροτέραν αὐλὰν El. 168. 3) plur. 
εὐκίονες αὐλαὶ ϑεῶν Ion. 185. 

Αὐλίζεσϑαι. οἵοις ἐν πέπλοις αὐλίζο- 
μαι El. 304. 

APNOY, τῷ κατ᾽ αὔλιον ϑεῷ Cy. 344 
M 
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τίν᾽ ὄχλον τόνδ᾽ ὁρῶ πρὸς αὐλίοις ; lb. 
29], ἔσωϑεν αὐλίων ib. 589. 

Αὖλις. χαιρέτω αὖλις ἥδε Cy. 302: 

nom. propr.regionis. kar ᾿Αὖλιν Iph. 
A. 14. Dicitur etiam AvAíc. vid. 
Iph. A. 81. 88. 165. et 1600. uti 
etiam Iph. T. 26. et forte sepius. 

Αὐλός. πρὸς Λίβυν λακεῖν αὐλὸν AI. 

348. conf. etiam Her. F. 684. μετά 
T a/A8 γελάσαι Bac. 379. βαρύβρο- 
pov αὐλὸν Hel. 1367. αὐλῶν κτύπος 
Al. 432. Φρυγίων αὐλῶν Iph. A. 577. 
et Bac. 128. αὐλῶν παιᾶνι evyvo Tr. 
126. ἐπεὶ ἐς αὐλὲς ἧκεν Ton. 1177. 
Κρητικὲς αὐλὲς Pol. fr. X. 2. 

Αὐλών. περάσας κοῖλον αὐλώνων βά- 
Soc Rh. 112. 

Αὐξάνειν et αὔξειν. πολέμας αὐξάνεσ᾽ 
ἄνευ δίκης Sup. 283. ὡς ὁ μακρὸς 

ηὔξανεν ταύτην χρόνος Dan.25. κεῖνα 

viv αὔξει ϑεὸς Med. θ66. ἣν (sc. τὴν 
πατρίδα) αὔξειν χρεὼν Sup.507. μείζω 
πόλιν αὔξει lph. A. δ72. τὸ κοινὸν 
αὔξειν ib. 907. αἰών τις πλᾶτον μόνον 
αὔξει Her. F. 672. τὸ gd. αὔξει 

Bel. fr. XX. 4 χειμῶνα αὔξει Dan. 

fr. I. 4. τὰς πονηρδς μή ποτ᾽ αὔξειν 
ἐν πόλει Τὸν. fr. II. 28. μηδ᾽ αὖξε (sc. 
ἄνδρα) καιρᾷ μεῖζον Plis. fr. I. 4. τὰ 

μὲν αὔξεις Fr. inc. CLX. 3. φιλό- 

mÀeror ἅμιλλαν αὔξοντες μελάϑροισιν 

Iph. T. 418. μὴ τὰ ϑεῶν αὔξοντας 
Bac. 885. τὸ σὸν μέλαϑρον αὔξασα 
Iph. A. 1160. αὐξάνεσϑε Med. 918. 
τροφαῖσιν ηὐξόμην Hec. 20. ςυγνὸν 
ὀφρύων νέφος αὔξεται Hip. 178. ἐν 
τοῖς πόνοισιν αὔξεται Sup. 328. δεῖ 

Διόνυσον αὐὔξεσϑαι μέγαν Dac. 188. 

δύ ἀριϑμῶν ἐδὲν αὔξεσϑαι Θέλει ib. 

209. μολπαὶ ηὐξοντ᾽ ἐραταὶ ΕἸ. 718. 

ἐκ τῶν πόνων τοι τἀγαϑ᾽ αὔξεται βρο- 
τοῖς Er. fr. X. 1. τοῖς μὲν αὔξεται 

. βίος Inus fr. XVII. 4. τοσῷδε μᾶλ- 
λον αὔξεται Fr. inc, ΓΝ. ὃ. σὺν τοῖσι 
δεινοῖς αὔξεται κλέος mer Fr. inc. 

XLVI. τυράννες διὰ μακρῶν ηὐξη- 

μένας Inus fr. XVI. 1. ἡ δ᾽ ηὐζη- 
μένη Yph. A. 1248. 

"᾿Αὔπνος. ἄνπνος ὧν Med. 481.et Ion. 
1077. φυσήματα ἄνπνος τλὰς Rh. 

442. ἐγὼ ἄνπνος ϑάσσω Or. 83. 
M8ca ἄνπνος Hip. 1135. Φινεΐδας 
ἀύΐπνες ἀκτὰς Iph. T. 423, ἄνπνον 

βλέφαρον Or. 302. μάλα τὸ γῆρας 
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repóy ἄνπνον Iph. A. 4. 
μάτων τέλη | Sup. 1136. 

Αὔρα, vel αὖρα. αὖρα, ποντιὰς αὖρα 
Hec. 444. αὖραν αὖραν πρὸ ) παρηΐδος 
ἀΐσσων Or. 1427. “γαυσίπομπον αὖ- 
ραν Ph. 1706. δὲ ἐμᾶς ἤϊξε ποτὲ γη- 

δύος εἶ δ᾽ αὖρα Hip. 165. τίς αὖρα; 

Sup. 1048. μειλίσσων αὔραν ἄλλοις 
ἄλλαν ϑνατῶν Iph. A. 1325. αὔραν 
ἱξίοις καραδοκῶν "Tr. 456. ὑπήνεμος 
αὖρα Cy. 44. φρόνημα σὸν peresán 
πρὸς αὔραν El. 1202. αὖρα ϑεῶν 
ὄχημα τιμιώτατον Fr. inc. B. 26. με- 
rpíac ἀνέμων ἡδυπνόες αὔρας Med. 
839. συντηχϑεὶς αὔραις ἀδόλοις Sup. 
1029. πυκναῖς αὔραις Iph. dq. zu 
γοπόροις αὔραις ib. 411. αὔραις ἐννο- 
τίαις ib. 433. ϑοαῖς αὔραις Tr. 454. 
ὅταν αὔραις πέλαγος νήνεμον ἢ Hel. 
1471. αὔραις ἐναλίαις 10. 1475. με- 

τάτροποι cvéscw αὖραι δόμων El. 
1148. 

Αὔριον. τὸν αὔριον χρόνον Hip. 1117. 
εἰς αὔριον ΑΙ. 321. et ἐς αὔριον Rh. 
600. τὴν αὔριον μέλλεσαν Al. 787. 

Αὐτανέψιος Rh. 944. et Her. 987. av- 
τανεψίω in dual. Her. 212. 

Αὐτάρκης. πλδὅτον αὐτάρκη Epist. IV. 
τὸ αὔταρκες Epist. 1. ὅστις αὐὖὐ- 

τάρκη φρονεῖν πέποιϑε 280]. fr. IV. 
8 

ἄνπνα óp- 

᾿Αὐτεῖν. βοὰν βοὰν ἀντῶ Mec. 1092. 
ἔκπληξιν νέαν φίλοις αὐτεῖς Ph. 1277. 

δισσῶς αἀὐτῶ ib. 1347. τάδ᾽ direiv ib. 

1546. Αρτεμιν ἀὕὔτευν (poét. pro ἀὔ- 
rcov) Hip. 168. ὑμᾶς àvro Rh. 668. 

τί χρῆμ᾽ à)rtic; Cy. 665. et Heracl. 

646. ἀτει rav κερόεσσαν Exew— 
ποίμναν El. 724. σφαγὴν àireic τήνδε 

μοι 1}. 757. ἰδὼν àirei 10. 779. 
Αὐτεπάγγελτος. ὑπέΞξητε αὐτεπάγγελ- 
τοι ϑανεῖν Her. F. 706. 

Aj/remóvvuoc. σᾶ πατρὸς αὐτεπώνυμον 
ΡΠ. 776. 

Αὐτίκα. ὄψει νιν αὐτίκ᾽ ὄντα---τυφλὸν 
Hec. 1049. óc κτενδντας αὐτίκα Or. 

729. ϑῆρας ξιφήρεις αὐτίκ᾽ ἐχϑροῖς 
ἣν φανῇ ib. 1272. πόλιν ὅπλοις ἑλίξειν 
auréx pPh. 718. αὐτίχ᾽ ,αἱμάξετον ib. 
1308. αὐτίκ᾽ ἐν τοῖς ἐκ ἔτ᾽ ὃσι λέξομαι 

ΑΙ. 828. ἡδὺ αὐτίκα r&ro βροτοῖσιν 
An 783. ὁ αὐτίχ᾽ ἡδὺς Sup. 414. τὰ 

^ - M ^ , N 3 xc £v νῦν, rd δὲ πάλαι, rd δ᾽ αὐτίκα 
Iph. A. 332. ἀνόσια πράσσων αὐτίχ᾽ 
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εὑρεϑήσεται ib. 1105. αὐτίχ᾽ fléeIph.| Τὰ. 4380. αὐτᾷ πέπλοισι τοῖσδε κρύ- 
T. 1080. et Bac. 639. 
πᾶσα χορεύσει Dac. 114. 
τίκ᾽ εἴσομαι Her. 270. 
ἄγονον αὐτίκα Her. F. 886. 
ἐξ ἀρχῆς /Eol. fr. XVI. 2. 

Δὐτόϑι Epist. V. 
Αὐτοκασιγνήτα (dor. pro 793). αὐτο- 
κασιγνήτας νύμφας ὁμόγαμος Ph. 
138. 

MÀ / , , 

TB8TÓ γ᾽ αὐ- 
^ ^ , 

TO σὸν γένος 

Αὐτοκρατής. φαυλοτέρας φρενὸς αὐτο- 
κρατᾶς An. 483. 

Αὐτοκτόνος. τέκνοις προσβαλεῖν χέρ᾽ 

αὐτοκτόνον Med. 1254. 
Avróparoc. αὐτόματον τὸν δαλὸν εἰς τὸ 

κρανίον ςείχοντα Cy. 643. αὐτόματον, 
SC. ἀπεσράφη τὸ βρέτας Iph. T. 1166. 
et 1167. αὐτόματα δεσμὰ διελύϑη 
Bae, 447. αὐτόματα πράξας τἀγαϑ᾽ 
εὐτυχέΞτατα Hel. 725. 

Αὐτόμορφος. ἐξ αὐτομόρφων λαΐνων 
τειχισμάτων And. fr. XXIX. 2. 

Αὐτόριζος. αὐτόριζον ésíav χϑονὸς Rh. 
288. 

Αὐτός. ἐδεὶς τὸν αὐτὸν εἶχεν πόνον 
Hec. 572. ἀνὴρ ὅδ᾽ ἐκ ἔτ᾽ αὐτὸς Ph. 
927. ὅστις αὐτὸς σέσωται lph. T. 
607. ἐδεὶς αὐτὸς ἐν πόνοις ἀνὴρ ib. 
720. dxér αὐτὸς ἦν Her. F. 931. 
εἰς ταὐτὸν ἥκεις Or. 1280. Hip. 273. 
Iph. A. 665. et Tr. 679. ubi additur 
συμφορᾶς: et ita εἰς ταὐτὸν ἥξετε El. 

787. sed ἐς ταὐτὸν ἧκον, manus con- 
seruerunt, Ph. 1414. εἰς ταὐτὸν ὄμ- 
μασι βλέπων Ph. 461. εἰ πᾶσι ταὐτὸ 

“καλὸν ἔφυ, σοφόν S3' ἅμα ib. 502. 
ταὐτὸν, ἡβῶντ᾽ ἄνδρα kai πρέσβυν 
ϑανεῖν ; ΑἹ, 714. 48 ταὐτὸν τὸ βλέ- 
πειν τῷ κατϑανεῖν Tr. θ28, εἰς ταὺ- 
τὸν ἦλϑε τοῖς τεκῦσι τὲς τρόπος Hel, 
949. conf. etiam Fr. inc. XXIV. 2 
εἰς ταὐτὸν οἴσω ψῆφον Hel. 1012. ἐν 
ταὐτῷ μένειν ib. 1032. ἐδὲν £v ταὐτῷ 
μένει lon. 069. ἕλκει ὄποτ᾽ ἐκ ταὐτᾶ 
τύχας Alex. fr. XVIII. 2. δεινόν γε; 
ταὐτὸν τοῖς μὲν ἁνδάνειν βροτῶν, τοῖς 
δ᾽ ἔχϑος εἶναι Fr. inc. CLXXXIV. I. 
ὡς ἕν δὲ πᾶσι γνώμᾳ ταὐτὸν ἐμπρέτπει 
Fr. inc. B. 6. 

Avrocitapoc. αὐτοσίδαρον ἔσω πελάσω 
διὰ σαρκὸς Hel. 361. 

Αὐτοσφαγής. αὐτοσφαγῆ δύξτηνον Ph. 
13206. 

Abr8, adverb. αὐτὴν αὐτᾶ ϑανεῖσϑαι 

αὐτίκα γᾶ! ψαντες Her. 604. αὐτῷ pév Hel. 

1091. et uév' αὐτῷ ib. 1409. avra 
γενοίμην vérpoc Her. F. 1397. 

αὐτίκ᾽ AVrepyoóc Or. 918. 
Αὐτοφόντης. βροτοῖς αὐτοφόνταισι 

Med. 1269. 
Αὐτοφυής. σὲ τὸν αὐτοφυῆ Pi. fr. IT. 1. 
Αὐτόφωρος. ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ Ion. 1214. 
Αὐτόχειρ. ϑάνατος αὐτόχειρ Ph. 887. 

παῖδα σὴν πατὴρ αὐτόχειρ μέλλει κτα- 
νεῖν Iph. A. 878. αὐτόχειρ μητρὸς 
Fr. inc. B. 29. 2. αὐτόχειρι σφαγῇ 
Or. 945. ἐπ’ αὐτόχειρα σφαγὰν Ph. 
334. αὐτόχειρι Med. 128]. ἃ πόσιν 
ἔκανεν αὐτόχειρ ἘΠ. 1159. 

Αὐτοχειρὶ, adverb. Or. 1040. 

Αὐτόχϑων. λαὸν tic αὐτόχϑονα lon. 
29. αὐτόχϑονες ἔφυμεν Er. fr. I. 8. 
παλαιὲς ἐκγόνες αὐτόχϑονας Ion. 737. 
εἶναί φασι τὰς αὐτόχϑονας κλεινὰς 

᾿Αϑήνας ib. 589. 
Αὐχεῖν. ἤδη vvv avxe Hip. 952. 
αὐχῶ Al 95. τίν᾽ αὐχεῖς κακοῖς 

ἐλαύνειν ib. 678. σὺ ηὔχεις ϑεᾶς 
βρέτας σῶσαι An. 311. μηδὲν τόδ᾽ 
αὔχει 10. 404. σκήπτρῳ νῦν αὐχεῖς 
Iph. A. 412. 8 «or αὐχῶ Züvá y 

ἐκφῦναί σε τ, 765. μὴ τὸ κράτος 
αὔχει δύναμιν ἀνϑρώποις ἔχειν Bac. 
310. τὰ τῶνδ᾽ αὐχῶ τοιαῦτ᾽ ἔσεσϑαι 
Her. 884. εἰ σὺ μέγ᾽ αὐχεῖς ib. 354. 
πόσον TU αὐχεῖς πάταγον ἀσπίδων 
βρέμειν ; ib. 832. 4 ποτ᾽ ηὔχει χεῖρας 
ἵξεσϑαι σέϑεν ib. 981. μορφᾷ μόνον 
ηὔχεις Hel. 1584. ἐκ ἄν ποτ᾽ ηὔχεν 
λαϑεῖν Μενέλαον ib. 1635. ηὔχεις τις 
εἶναι Ἐ]. 039. ὅστις αὐχεῖ ϑεῶν ἐπί- 
Ξασϑαι πέρι Phi. fr. Vl. 4. λευκὸς 
λέϑος ἔχοντες αὐχὅσιν μέγα Fr. inc. 
CCXVI. γλώσσῃ αὐχῶν τἄδικ᾽ εὖ 
περιτελεῖν Med. 582. τὲς μέγ᾽ αὐχᾶν- 
τας δορὶ Rh. 452. 

Αὔχημα ᾿Αργεῖον Ph. 1144. 
Αὐχήν. αὐχέν᾽ ἐντιϑεὶς ζυγῷ Hec. 376. 
ὑπ᾿ αὐχένα ib. 564. φάσγανον ἐπ’ 
αὐχένος βαλεῖν Or. 51. διὰ μέσε 
αὐχένος ὠϑεῖ σίδηρον Ph. 1400. αὐ- 
χένα ζυγηφόρων πώλων ἔκλῃε Rh. 
303. περὶ μέσον τὸν αὐχένα Cy. 
183. Ἰ᾿σϑμίας γῆς αὐχέν ἐμβαίνων 
ποδὶ El. 1288, σιδήρῳ τέμνετ᾽ αὐχέ- 
νων φόβην Al. 481. πληρᾶτ᾽ αὐχένας 
ξυνωρίδων Rh. 987. ἀμφὲ αὐχέσι 

*, 

8k 
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τεύχη φέροντας κενὰ Cy. 87. εὐπτέ- 
pec ἐς αὐχένας Ion. 1200. 

Αὐχμηρός. πλόκαμον αὐχμηρὸν Or. 
957. αὐχμηροὶ ὁρᾷν Mel. 1556. av- 
χμηρὸν ἄδας Al. 950. 

Δὐχμός. ξηρὸν πέδον ἄκαρπον αὐχμῷ 
CEd. fr. XVII. 8. 

Δὐχμώδης. αὐχμώδη κόμην Or. 223. 
᾿Αφαγνίζεσϑαι. πρὶν ἂν ϑεοῖσι τοῖσι 
νερτέροις ἀφαγνίσηται Al. 1149. 

᾿Αφαιρεῖν. αὐχμώδη κόμην ἄφελε προσ- 
ee Or. 224, ἣ κεῖν᾽ ἀφήρει ib. 924. 
βασιλέων ϑυμεμένων ὀργὰς ἀφῇρεν 
Med. 456. cf. etiam v. 1150. ἄφελε, 
sc. κεφαλῆς ἐπίκρανον Hip. 202. ὅρ- 
κων ἀφεῖλε mísw ib. 1309. σέμν᾽ ἀφαι- 
ρεῖτε Ξέφη μητρὸς Sup. 859. ὅταν ric 
τόλμας ἀφαιρῇ ib. 449. λύπης ἀφαίρει 

Iph. A. 1609. χϑονίαν ἀφελεῖν ϑεᾶς 
μῆνιν Iph. T. 1272. δακρυῤῥόες τέκ- 

vov πηγὰς ἀφαίρει Her. F. 99. τομαῖς 

ἀφαιρεῖν----πασῶν μεγίξτην νόσων Inus 

fr. V. 6. μάχας ἀφαιρῶν καὶ Ξάσεις 

Aut. fr. III. 27. γαΞρὸς ἀφαιρῶν 

σῶμα κακοὶ Dan. fr. IV. 2, ἀφελὼν 
σκαλμᾶ πλάτην Hel. 1614. τὸν πάντα 
ὄλβον ἦμαρ ἕν μ᾽ ἀφείλετο Hec. 285. 
avr ἀφαιρδνται πάλιν Ph. 5860. τὰ 
ἐνθάδε πατὴρ ἀφείλετο Med. 1074. 
8Ó. ἐκεῖνον πρὸς βίαν σ᾽ ἀφειλόμην 
Al. 45. Τροίαν ἀφείλου Πρίαμον 
An. 325. φόβον οἴκων ἀφελέσϑαι 
ib. 523. ἀφείλα πατέρας τέκνα ib. 

614.  &ro λείψανα τῶν ἀγαϑῶν 
ἀνδρῶν ἀφαιρεῖται χρόνος ib. 770. 
i] τις συμφορᾶς ἀφείλετο; ib. 914. 
MevéXewc ἀφείλεϑ᾽ ἡμᾶς; sc. τὴν δέλτον 
Iph. Α. 895. ὁ γάμος ἐκ ἐσϑλὸς ὧν 
μ᾽ ἀφείλετο Iph. T. 819. μαντεῖον 
ἀφείλετο τιμὰν Φοῖβον ib. 1267. κα- 
φελδ (i. e. καὶ ἀφελθ8) πρὸς Ἑλλάδος, 
sc. τὴν δάμαρτα 'Fr. 1034. ἀφείλετ᾽ 
αὐτὴν παῖδα μὴ ὅδναι τάφῳ ib. 1146. 
τὸ κλεινὸν ὄνομ᾽ ἀφαιρήσῃ τάχα ib. 
1278. 8 χρή ποτε τόδ᾽ ἀφελέσϑαι 
Her.902. Κύπριν ὡς ἀφέλοιτο Hel. 
686. ἀφαιρεῖσϑαι βίᾳ ib. 914. τὸ 
χρεὼν ἀφείλετο ib. 1052. μ᾽ ἀφείλεϑ᾽ 
à τύχη Her. F. 509. ἀφαιρεῖσϑον 
τύχην El. 928. τὰ μὲν àAXa—ésiv 
ἀφελέσϑαι: ἕν δὲ 80€ βοληϑείς ποτε 
ἀφαιρήσεται Epist. ΓΝ. μωρίαν ἀφῃ- 
ρέϑη Hip. 044. ὥστ᾽ ἀφῃρέϑη ἀκτὰς 
εἰσορᾷν 1b. 1207. παρϑένες ἐκ χερῶν 

ΑΦΘΟ 

ἀφῃρέϑην Tr. 486. ὄντα καὶ σωϑέντ᾽ 
ἀφαιρεϑήσομαι Hel. 944. ἀφαιρεϑήσῃ 
χάριτας And. fr. VII. 7. ποῖα «et 
ἀφαιρεϑεὶς Her. 163. 

᾿Αφανής. ὡς κεῖνος ἀφανὴς κλήζεται 
Hel. 125. ἀφανεῖς ὄντες 'Tr. 1244. 

ἢν ἡ δέλτος ἀφανὴς γένηται Iph. T. 
707. αἰϑέρος ἀφανὲς εἴδωλον Ph. 
1538. τὸ τῆς τύχης ἀφανὲς, oi προ- 
βήσεται Al. 788. εἰς ἀφανὲς ἕρπει 
Iph. T. 477. ὄνομα γᾶς ἀφανὲς εἶσιν 

Tr. 1322. ἀφανὲς, ἀφανὲς Hel. 208. 
τἀφανῆ γνῶναι σαφῶς Hip. 3406. 
δράσας ἀφανῆ Rh. 748. τεκμαιρό- 
μεσϑα τοῖς παρᾶσι τἀφανῆ CEno. fr. 
VI. τἀφανῆ τεκμηρίοισιν εἰκότως ἁλί- 

σκεται Phoen. fr. I. 1. περὶ τῶν ἀφα- 
νῶν Fr.inc. CLVIIIL. 4. ἀφανῆ ad- 
verbial. positum Hip. 1289. v. not. 

᾿Αφανίζειν. ὁπότε πόλεως ἀφανίσειέν 

τιν᾽ ἀνδρῶν Ph. 1048. ἣν ἐν “αλάσσῃ 
γράμματ᾽ ἀφανισϑῇ Iph. T. 764. 

"Aoavroc. ἐκ ϑαλάμων ἐγένετο ἄφαντος 
Or. 1496. ἄφαντος οἴχεται 10. 1557. 
ἐκ χερῶν ἄφαντος εἶ Hip. 828. ἀρ- 
ϑεῖσ᾽ ἄφαντος Hel. 612. εἰς δόμες 

ἄφαντοι δυσόμεσϑ᾽ Ἡρακλέος Her. F. 

873 “0. 

Αφαρ. τέκος ἄφαρ ἔβα Iph. T. 1274. 
᾿Αφαρπάζειν σκεύη σμικρὰ Ion. 1178. 
᾿Αφασία. ἀφασία μ᾽ ἔχει Iph. A. 837. 
cf. etiam Her. F. 515. ἔκπληξιν ἡμῖν 
ἀφασίαν τε προστιϑεῖς Hel. 556. 

"Adaroc. ἄφατον, ἄφατον λόγον ἐμοὶ 
“ροεῖς lon. 783. ἄφατα ἄχεα El. 
1191. 

᾿Αφεγγής. νυκτὸς ἀφεγγὲς βλέφαρον 
Ph. 546. 

᾿Αφειδεῖν. ἡμεῖς ἀφειδήσαντες Iph. T. 
1354. 

᾿Αφέλκειν. βίᾳ ξένας ϑεῶν ἀφέλκειν 

Her. 114. πῶλον ἀφέλξων σῶν ἀπὸ 
μαζῶν Hec. 144. 

"Aéeroc. ἐν S$e8 δόμοισιν ἄφετος παι- 
δεύεται Ion. 822. 

᾿Αφηγεῖσϑαι. ἐγὼ δίκαιός εἰμ᾽ ἀφηγεῖ- 
σϑαι τάδε Sup. 186. 

Αῴφϑιτος. ἄφϑιτον ϑεὸν An. 1257. 
ἀφϑίτῳ ϑάλλων βίῳ Sis. fr. I. 17. 
ἐξ ἀφϑίτων ἄφϑιτοι πεφυκότες Rh. 185. 
ζῇν νιν ἄφϑιτον χρεὼν Or. 1088. 
δόξαν ἔσχεν ἄφϑιτον Iph. A. 1606. 

ἄφϑιτος βία Fr. inc. CXLV. 3. 
"AóSoyyoc. ἄφϑογγος εἶ Or. 950. 
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γῆρυν ἄφϑογγον cxácac Ph. 967. 
ἄφϑογγός εἰμι "Tr. 690. τὸ ϑηριῶδες 
ἄφϑογγόν τ᾽ ἔφυ ib. 000. ἄφϑογγα 
δάκη ϑηρῶν Hip. 640. 

"AdSovoc. οἵδ᾽ ἄφϑονοι Ph. 722. ἀφ- 
ϑόνῳ χερὶ Med. 612. et Rh. 772. ἐκ 
ἄφϑονον σχολὴν ἔχω An. 733. χορη- 
γίαις τῶν ἐπιτηδείων ἀφϑόνοις Epist. 

IV. àQ3óve πληρώματος Or. 1642. 
᾿Αφϑόνως. πελάνῳ μελίσσης ἀφϑόνως 

δεδευμένα  Cress. fr. IX. 6. 
᾿Αφιδρύεσϑαι. πατρίδος Scot μ᾽ ἀφιδρύ- 
σαντο γῆς Hel. 280. 

᾿Αφιέναι. ἀφίημ᾽’ ὀμμάτων ἐλεύϑερον 
φέγγος Hec. 807. ἀφῆκε πνεῦμα 3a- 
νασίμῳ σφαγῇ ib. 571. ἀφῆκε πόντιον 
ib. 797. cf. etiam Dan. 43, φλογέας 
ἀφίησιν ὄσσων αὐγὰς Hec. 1104. 
μελίκρατ᾽ ἄφες γάλακτος, οἰνωπόν τ᾽ 
ἄχνην Or. 115. ἐλευϑέρως ψυχὴν 
ἀφήσω ib. 1171. τῷδ᾽ ἀφιέναι τὸν ἴσον 
αὖϑις χρόνον Ph. 400. ἀφῆκε μάρ- 
papov πέτρον ib. 1410. φωνὴν ἐκ 
ἀφῆκεν ib. 1449. τήνδ᾽ ἀφῆκεν ἡμέραν 
μεῖναί ue Med. 378. φυγὰς ἀφεῖναι 
παισὶ Med. 11δὅ. μή ποτε φϑογγὴν 
ἀφῇ Hip. 418. ἀνάγκη γλῶσσάν μ᾽ 
ἀφεῖναι ib. 991. ἀρὰς ἀφῆκας παιδὶ 

ib. 1324. ἀφίης αἵματός μ᾽ ἐλεύϑερον ; 
ib. 1450. ἄφες Al. 2603. ἀϑώπευτόν 
γέ σε γλώσσης ἀφήσω τῆς ἐμῆς An. 
461. ἡ σ᾽ ἀφείην μὴ φρονᾶσαν ib. 
847. γάμες ἀφεῖναι σὲς ib. 974. εἰς 
τὸς ἔχοντας κέντρ᾽ ἀφιᾶσιν κακὰ Sup. 
242. ἀφήσω τῷ φόβῳ rduóv καλὸν 

.ib. 800. μέλλων σ᾽ ἐρωτᾷν ἀφήσω ib. 
839. πάντ᾽ ἀφιέναι «ρατὸν Iph. A. 
95. ἄφες τήνδ᾽ ἐμοὶ ib. 309. ἀφιέναι 
ναῦς ib. 352. ἐκ γῆς ἀφήσειν μὴ 
Savóvra Iph. T, 739. ψυχὴν ἀφῆκεν 
Tr. 1135. et Hel. 1447. ἐμοὶ τιμὰς 
πατρῴες καὶ δόμες ἔχειν ἄφες Her. 
810. ἀφίεσαν λαιμῶν βροτείων εὐϑὺς 
ὄριον φόνον ib. 821. πόλις ἀφῆκε, sc. 
ἐμὲ ib. 1012. τὸν ἄνδρ᾽ ἀφεῖναι ib. 
1019. ἐπειδὴ λέκτρ᾽ ἀφῆκεν Αἰόλε 
Hel.7. οἴκτῳ ἀφῆκεν ὠμότητα Lon. 
47. οἵδ᾽ ἐκ ἀφιᾶσιν Her. F. 629. 
yósc ἀφίην αἰϑέρ᾽ εἰς μέγαν El. 59. 
τὰ ἄλλ᾽ ἀφεῖναι μηχανήματ᾽ ἀνδράσιν 
Peliad. fr. V1. 5. τὴν ἄγαν λύπην ἀφεὶς 
Al.797. τὴν ἀρχὴν ἀφεὶς An. 392. 
μυρίες οἰτὲς ἀφεὶς ἄλλοις Her. F. 196. 
ἄλλοις τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς σοφίσ- 
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ματα Antiop. fr. XXXIII. 5. πνεῦμ’ 
ἀφεὶς εἰς αἰϑέρα Fr. inc. CXXVII. 2. 
τρεῖς ἀφέντι, sc. ἀγκύρας Phaéth. fr. 
1V..2.;-.09' ἀφέντ᾽ (sc. τὰς χαλινὲς) 
ἐᾷν κρατεῖν, SC. τὴν γυναῖκα Cress. fr. 
ΧΙ. 2. τύμβον ἀγέρατον ἀφέντες Hec. 
117. ἀγῶν᾽ ἀφέντες Ph. 1239. ταῦτ᾽ 
ἀφέντες Sup. 491. τὸ ζῇν ἀφέντες 
And. fr. XXIII. 1. ἀφεῖσα τὲς γυ- 
ναικείας γόες Or. 1022. ἐδ᾽ ἔγωγ᾽ 
ἀφήσομαι Iph. A. 810. ἐκ ἀφήσομαι 
πέπλων σῶν Mel. 1645. ἀφεῖσαι, 
dimissus es Or. 1525. ἐπεὶ ἀφείϑη 
πυρσὸς Ph. 1386. ἀφεῖνται παῖδες 
φυγῆς Med. 1002. πρὶν ἂν ἐμᾶς λύσ- 
σας ἀφῇ Her. F. 866. ὅστις ἀφεϑῇ 
Epist. IV. τῶνδ᾽ ἀφειμένοι πόνων Hec. 
1292. ταῦτ᾽ ἐᾷν ἀφειμένα El. 379. 
ἀφεϑέντες Epist. I. 

᾿Αφικνεῖσϑαι. ὅτα δῶμ᾽ ἑτίαν τ᾽ ἀφί- 
ξομαι Hec. 353. τῷ δελόσυνος πρὸς 
οἶκον ἀφίξομαι ib. 449. ἐπεί γ᾽ ἀφικό- 
μην ib. 904. ὧν κλύων ἀφικόμην ib. 
967. πῶς ἀφικόμην; Or. 215. ἀφι- 
κόμαν ἐχϑρὲς ἐς ἄνδρας Ph. 360. ὅτω 
τάρβος εἰς φόβον 7 ἀφικόμην ib. 364. 
πολύδακρυς ἀφικόμην lb. 369. σοὶ 
ἡδὺς ἐς λόγες ἀφίξεται ib. 778. ὧν 
ἀφίκετο χϑόνα Med. 12. ἀφίκετο μετ᾽ 
ἀνδρὸς ib. 32. εἰς τοσῶτον μωρίας 
ἀφίκετο ib. 371. ὃς σοὶ προδᾶσα--- 
ἀφικόμην lb. 503. πόλιν σὴν ὡς τάχις᾽ 
ἀφίξομαι ib. 757. ἐμαυτῇ διὰ λόγων 
ἀφικόμην ib. 872. ἐδ᾽ εἰς πρόσωπον 
Θησέως ἀφίξομαι Hip. 720. ἠχὼ βα- 
ρεῖα προσπόλων ἀφίκετο ib. 791. συμ- 
μέτρως ἀφίκετο Al. 26. Εὐρώταν ἀφι- 
κέσϑαι An. 802. ὅϑεν ἕκατον εἰς τὸ 
σῶμ᾽ ἀφίκετο Sup. 532. εἰ «ράτευμ᾽ 
ἀφίξεται Iph. A. 8328, εἰς ἄπις᾽ ἀφί- 
ἕομαι Iph. T. 782. εἰς δόμες ἀφίξο- 
μαι Tr. 4900. εἰς ἀϑυμίαν ἀφίκεσϑε 
Bac. 610. εἰς ἄκρες τὲς ὄνυχας ἀφί- 
κετὸ Cy. 158. ἄρ᾽ ἐς τοσόνδ᾽ ἀφίξο- 
μαι; ib. 619. τί δεῦρ᾽ ἀφίκεσϑ᾽ ἱκε- 
σίοισι σὺν κλάδοις ; Her. 518. ἀφίκα 
ναὸν lon. 316. εἰς ἄνδρ᾽ ἀφίκο ib. 
322. ἀφίκε εἰς μέριμναν 1b. 404. εἰς 
γεκρὲς ἀφικόμην Her. F. 1276. εἰς 
ἀνδροβρῶτας ἡδονὰς ἀφίξεται Meleag. 
fr. XVIII. l.. ἀφῖξαι αὐτὸς εἰς καιρὸν 
κακῶν Or. 384. εἰς πάντ᾽ ἀφῖγμαι 
Hip. 284. ὡς ἰατρὸν τῶνδ᾽ ἀφίγμεϑα 
Sup. 253, τί τῷδ᾽ ἐς ἔριν» ἀφῖξαι Iph. 



ΑΦΟΡ 

Α. 310. ἀφῖγμαι ναυτικὸν στράτευμα 
ib. 913, πρὸς σὴν ἀφῖγμαι δύναμιν 
Tr. 58. κρείσσονας ᾿Ιλία πόνος ἀφῖγ- 
μαι Cy. 351. ποῖον γαίας ἕρκος ἐκ 

ἀφίγμεϑα ; Her. 442, κλοπῇ ἀφῖγμαι 
lon. 1254. νεωτέρων κακῶν ὕστερος 
ἀφῖγμαι; Her. Ε. 1174. τήνδ᾽ ἀφιγ- 

μένος χϑόνα Or. 737. 00 ἔχϑρας μῶν 
τις ἦν ἀφιγμένος, Hip. 1164. τὸν ἐν 
κακοῖς ἀφιγμένον Al 775. εἰς τὰς 

μεγίτας συμφορὰς ἀφιγμένος Iph. A. 
453. εἰς ἀνάγκην δαιμόνων ἀφιγμένοι 
Ph. 1007. ὠδίναεσα τῶν ἀφιγμένων 
Her. 644. εἰς καινὰ ἤϑη kal νόμϑς 
ἀφιγμένην Med. 288, συμφορᾶς ἀφιγ- 
μένης Hip. 990. χρείας εἰς τοσόνδ᾽ 

ἀφιγμένη El. 57. 
"Aduxoc Or. 310. Iph. T. 220. et ΤΥ. 

1313. ἄφιλος ἦσϑα πράσσων κακῶς 
Or. 719. ἄφιλος φίλων Hel. 531. ἄφι- 

λον τὸ δυστυχὲς Her. F. 561]. ἄφιλα 

τὰ πρότερα φίλα τιϑέμενος Tr. 287. 
᾿Αφίπτασϑαι. πρὸς ϑεὲς ἀφίπτατο Iph. 

A. 1608. 
᾿Αφιτάναι. ἀποςτῆναι δόμων Hec. 980. 
δόμοισιν ἀπέτκα Med. 445. χρόνῳ 
ἀπέΞξη ib. 1218. δείσας ἀπέτης Sup. 
316. ἐδέν μ᾽ ἀποτήσει Xóys Iph. T. 

912. ἀποςτῆναι πρόσω ib. 1330. ὁ 
ποτ᾽ ἐκ φρενῶν cUvov ἀπέτη Tr. 7. 
ἀπέτην rer ἐρωτῆσαι Hel. 543. τότες 
ἀφετήκασιν ἡμέραν τρίτην Xaróps Fr. 
inc. CXCI. 2. ἑκὰς ἀφεςτὼς Her. F. 

198. ἐς ἄλλο σχῆμ᾽ ἀπο-τάντες [Bs 
Med. 1039. ἀποτᾶσα κλισμδ Or. 
1440. ἀποςᾶσ᾽ ἐκποδὼν Hel. 1029. 
κἀποτήσομαι (pro kai ἀπος.) ϑυμῷ 
ῥέοντι Θρῃκὶ Hec. 1054. ἐδ᾽ ἀφίταν- 
ται φόνα Or. 1544. ἐκ á$ísapat 
Med. 742. ἀφιτάμεσϑ᾽ ἀεὶ Hip. 1330. 
ἀφίΞτασϑ᾽ ἐκποδὼν Mel. 1644. ἐκ ἀφί- 
σασαι; El. 66. πῶς ᾿Δργείων δόρυ 
πυλῶν ἀπεφτήσασϑε; Ph. 1094. γρα- 
φεὺς ἀποςταϑεὶς Hec. 807. 

Αφλεκτος. βωμοῖς ἄφλεκτοι πέλανοι 
Hel. 1350. 

"Aóve. ἄφνω προσελϑὼν δῶμα Med. 
1205. ἐκ ἄφνω κακὸν τόδε προσέπτατο 
Al. 422. 

ΓΑφοβος. ἄφοβος ἔχε Or. 1273. 
νοίμαν ἄφοβος Ph. 243. 

᾿Αφορίζειν. μ᾽ ἀπὸ γᾶς ὥρισεν Ἰλιάδος 
Hec. 941. τιμὰς ἐνέρων ἀφοριζόμενος 

A]. 32. 

qe 

ΑΦΡΩ 

᾿Αφορμά. vid. ἀφορμή. 
᾿Αφορμᾷν. φυγῇ πρὸς otkec τῆσδ᾽ ἀφορ- 
μῶσι χϑονὸς Rh. 98. ὅπως ἀφώρμησ᾽ 
ἐκ δόμων τῶν σῶν λάϑρα Tr. 939. 
ἀφορμᾶσϑαι χϑονὸς Med. 1237. ἦ πὸ 

τῶνδ᾽ ἀφώρμηται δόμων Or. 842. 
Τροίας ἀφορμηϑέντος Cy. 694. 

᾿Αφορμή. παισὶν ἀφορμὴν Med. 342. 
ἀκίνητος ἀφορμὰ τέκνων lon. 474. 
χρητῶν ἀφορμὰς λόγων Hec. 1239. 
cf. etiam Ph. 207. et Bac. 267. ἀφορ- 
μὰς τοῖς λόγοισιν ἔχοσι Her. F. 
2906. 

᾿Αφορμίζεσϑαι. d μὴ ναῦς ἀφορμίσῃ 
(fut. 1. med. deduces) χϑονὸς Iph. '. 
18. 

"Adpaxkroc ὅρκοις ϑεῶν Hip. 657. 
"Adpasoc κηλὶς Hip. 820. 

᾿Αφροδίτη. μέμῃνε ἀφροδίτη τις ' EAMQ- 
γων sparo lph. A. 1264. τὰ μῶρα 
πάντ᾽ ἐςὶν ᾿Αφροδίτη βροτοῖς ΤΥ. 989. 

ὄσσοις χάριτας "Aópodírgc ἔχων Dac. 
236. πρὸς ᾿Αφροδίταν ἄλλαν lon. 
1108. τῇ ᾿Αφροδίτῃ πόλλ᾽ ἔνεςι ποι- 
κίλα /Eol. fr. X. 1. 

"Adporrw. τ ϑανεῖν ἄφροντις ὧν Fr. 
inc. CXVI. 

᾿Αφροντίξως Med. 914. 

'Aópóc. ἀφρῷ διάβροχοι γενειάδας Ph. 
1390. κατὰ τόμα χωρᾶϑντα λευκὸν 
ἀφρὸν Med. 1174. ἀφρὸν πολὺν κα- 
χλάζον Hip. 1210. ἀφρῷ xarasá- 
£ovra Καδμείαν χϑόνα Sup. 587. 
ςάζων ἀφρῷ γένειον Iph. T. 308. 
ἀφρὸν ἀπέψα ib. 311. ἀφρὸν ἐξιεῖσα 
Bac. 1120. ἀφρὸν κατέξαζ᾽ εὐτρίχε 
γενειάδος Her. F. 934. 

᾿Αφροσύνη. ἀφροσύνῃ ϑανεῖν Iph. A. 
1431. r8vop ὀρϑῶς ἀφροσύνης ἄρχει 
ϑεᾶς "Tr. 990. Πενϑεῖ τί μέρος 

ἀφροσύνης προσῆκ᾽ ἐμης ; Bac. 1300. 
ὠδίνων rt καὶ ἀφροσύνας Hip. 164. 
&vópus ἀφροσύνας Bac. 386. 

᾿Αφρώδης. sóparoc ἀφρώδη πέλανον 

Or. 220. 
"Adper. ἄφρων ἦν πρὶν Iph. A. 489. 
ἐκ ἄφρων ὧν Iph. T.574. σὺ ἄφρων 
Her. 301." ἄφρονα λόγον κατέβαλε 
Her. F. 758. ἴτω ἄφρων ὧν Alcmen. 
fr. IV. l. et Melan. fr. XII. 1. μή 
p! ἄφρονα κρίνῃς Fr. inc. CXXXIV. 
2. ἄφρων ἄν εἴην Fr. inc. CCXIV. 
ἄφρονες, ὅσοι τὰς ἀρετὰς πολέμῳ κτᾶσϑε 
Hel.1166. ἣἢν ἄφρονας τέκω Fr. inc. 



AXEI 

CXLVIIIT. 8. ἐγὼ δ᾽ ἄφρων, 9 χρῆν 
κι T. A. Med. 885. τήνδ᾽ ἐφεῦρες 
ἄφρονα Al. 731. ἡ προϑυμία δ᾽ ἄφρων 
Her.F. 810. βολεύματα ἄφρονα Ph. 
1641. 

᾿Αφυδραίνεσϑαι. καϑαραῖς δρόσοις ἀφυ- 
δρανάμενοι Ion. 97. 

᾿Αφύειν. τὰν Κύπριν ἀφυσαμέναν χώ- 
pav Med. 836. 

" Aovkroc. ἄφυκτον ὀϊτὸν Med. 635. 
πόνων ἀφύκτων ib. 531. 

Hip. 1422. φίλτροις ἀφύκτοις kara- 
σχεϑεῖς Dan. 27. 

᾿Αφύλακτος. ἀνδρὸς νεαγίη ἀφύλακτος 
ἡ τήρησις Antig. fr. VI. 2. 

"Αφυλλος. ἀφύλλο ςόματος Or. 383. 
᾿Αφυπνίζειν. ἀφύπνισον Rh. 25. 
᾿Λφύσσειν. 
ἐν κρατήρων γυάλοις Iph. A. 1051. 

ἔΛφωνος. 
φεύγεις ; Hip. 1076. 

φωνδντα Pal. fr. II. 2. 
" Axatikóc. 
τόνδ᾽ ᾿Αχαικὸν λάτριν ib. 702. 
ναῦς 'Axaukàc ib. 1017. 
᾿Αχαιϊκὸν ib. 652. et 863. 
πόλισμα Her. 194. 

᾿Αχαιΐς, ἐκ τίνος νεὼς ᾿Αχαιΐδος ἥκετε; 
᾿Αχαιΐδος γῆς El. 1285. 

λεὼς ᾿Αχαϊκὸς Hec. 510. 

Hel. 1560. 
"Axaikóc. 

ὄχλος 'Axaik8 para ib. 521. 
'"AxáAwoc. ἀχαλίνων ςτομάτων Bac. 
«888. cf. etiam Melan. fr. XX. 4. 
ἀχάλιν᾽ £36aZov κάϑαιμα σῖτα Her. 
F.5383. 

᾿Αχάλκευτος. πέδαις ἀχαλκεύτοισιν Pi. 
fr. IV. 

"Axapu. ἄχαρις ὁ φϑόνος An. 492. 
ἄχαριν κέλαδον pecidóuevoc Cy. 487. 
χάριν ἄχαριν Iph. T. 566. ἄχαριν 
οἰκᾶσι χϑόνα Cy. 124. 

᾿ΑχάριΞος. &xápisoc ὄλοιϑ᾽, ὅτῳ x. τ. A. 
Med. 659. ἀχάριφξοι Δαναοὶ Δαναοῖς 
Hec. 140. λέκτρων προδότας ἀχα- 
písec lon, 880. χάριν ἀχάριςον εἰς 
ϑεὸς διδδσα Ph. 1745. ἀχάριτον ὑμῶν 
σπέρμα Hec. 254. 

᾿Αχεῖν, dor. pro ἠχεῖν. ἀχῶσι προσ- 
πόλων χέρες Sup. 72. ἀχεῖ ὕμνες 
εὐαχήτας lon. 888. Κύπριδος προσῳ- 
Ov ἀχεῖ μέλος Plis. fr. IV, 3. 

, 3 , 

£y ἀφύκτοισι 

χερῶν δεσμοῖς Al. 987. τόξοις ἀφύκτοις 

χρυσέοισιν ἄφυσσε λοιβὰν 

εἰς τὸς ἀφώνες μάρτυρας 
€t ἦν ἄφωνον 

σπέρμα δύτηνον βροτῶν Fr. inc. CXL. 
τὰ τῆς λήϑης φάρμακα ἄφωνα καὶ 

& ᾿Αχαιϊκθ spar& Tr. 236. 
ἐπὶ 

Ξράτευμ᾽ 
᾿Αχαιϊκὸν 

“ 
at 

A OQUAA 

᾿Αχελῷος.  "AxeNga δρόσον An. 167. 
ὃμωσὶν ᾿Αχελῷον φέρειν ἐννέπων Bac. 
625. "AxeNg 8 póov Hyp. fr. X. 

᾿Αχερόντιος. λιμένα λιπών γε τὸν 
᾿Αχερόντιον Her. F. 770. λίμναν 
᾿Αχεροντίαν ΑἹ. 445. 

᾿Αχερόσιος. δὲ ᾿Αχερὅσιον πόρον Her. 
F. 838. 

᾿Αχέρων. 
1822; 

᾿Αχέτας κύκνος El. 151. 

᾿Αχϑεινός. τίς à σεμνὸς ἀχϑεινὸς βρο- 
τῶν ; Hip. 94. ἀχϑεινά μοι τἀλλό- 
τρια κρίνειν κακὰ Hec. 1240. 

ἤΑχϑεσϑαι. ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχϑηται 
ξυνὼν Med. 244. σωφρονθδντι ἤχϑετο 
(quod etiam ab ἔχϑεσϑθαι esse potest) 
Hip. 1402. 8 γάρ σε κωμάζοντ᾽ àv 
ἠχϑόμην ὁρῶν Al.818. ἄχϑομαι, εἰ 

ἰέναι Ph. δ’ "Axépovroc 

μή σε σώσω Iph. A. 1414. ἠχϑόμην, 
φίλαι Iph. 'T. 351. λιπὼν àv ἐδὲν 
ἀχϑοίμην βίον Her. 1017. ἡ ' Aópo- 
δίτη τοῖς γέρεσιν ἄχϑεται 220]. fr. 
ΧΙΧ. 2. τάδ᾽ ἄχϑονται βροτοὶ Hyp. 
fr. IV. 4. σὺ μέντοι μηδὲν ἀχϑεσϑῆς 
Her. F. 1264. ἀχϑεσϑήσεσϑαΐί σε 
μᾶλλον Epist. I. ἧσσον ἀχϑεσϑῆναι 
Epist. II. 

"AxSoc. ἧς ἐκ ἂν ἄραιτ᾽ ἄχϑος Or. 8. 
ἄχϑος οἴκων Hip. 886. μέτριον ἄχϑος 
Al. 887. ἄχϑος ἐπ᾽ ἄχϑει προσϑέ- 
σϑαι διπλᾶν An. 396. cf. etiam v. 
475. ἄχϑος ἡμῖν ἐγένεϑ᾽ ἡ Φρυγῶν 
πόλις Iph. A. 082. φίλτατον ἄχϑος 
Rh. 379. et ita φίλον ἄχϑος Her. F. 
637. πηγαῖον ἄχϑος El. 108. ἐκ 
ἔςιν ix Soc μεῖζον Alex. fr. VI. 3. 
ἔχοντες μυρίων ἄχϑος κακῶν Fr. inc. 
LXXXI. 8. -ειχέτω ἄχϑη νεκρῶν 
Sup. 940. πόλλ᾽ ἐνεγκὼν τῶν ἐμῶν 
ἄχϑη κακῶν Iph. T. 710. 

᾿Αχίλλειος. τὸν ᾿Αχίλλειον τύμβον 
Hec. 128. πρὸς ὀρϑὸν χῶμ᾽ ᾿Αχιλλείε 
τάφα ib. 221. cf. etiam Tr. 39. et 
1124. τὸν ᾿Αχίλλειον σκύμνον An. 
1170. σῆμ᾽ ᾿Αχιλλεία τρατᾷ Iph. A. 
24]. τῆς ᾿Αχιλλείας λόγχης Hec. 
130. 

᾿Αχιλλεύς. ᾿Αχιλλέως παιδὸς ἐκ μιαι- 
$óve Hec. 24. et sic passim per 
totum Euripidem Achillis nomen oc- 
currit. 

᾿Αχλαινία, 
1298. 

ἀντὶ τῆς ἀχλαινίας Hel. 



ΒΑ ΔΗ͂ 

"AxXooc. ἄχλοα πεδία γᾶς Hel. 
1343. 

"Axvn. οἰνωπὸν ἄχνην Or. 115. 
'"Axópevroc. ἄτας κελαδεῖν ἀχορεύτες 

dn. 121, 
» 5 , * / 

Axopoc. ἀχόρες sovaxàc μέλποντο 
An. 1038 

» ^ IS 4 - , 
AxXoc. κοινὸν τόδ᾽ ἄχος πᾶσι πολίταις 

ἦλϑεν Hip. 1462. ἔπαϑον ἄχος ἀβίω- 

rov lon. 704. ἄχος ἐμοὶ -ένειν ib. 

777. τῷδ᾽ ἄχει πεπληγμέναι El. 
1270. τὸ κοινὸν ἄχος μετρίως ἀλγεῖν 
Alex. fr. XVII. 1. κῆρυξ ἀχέων Hec. 

108. κοινὰ φίλων ἄχη Ph. 250. 
πρὸς ἐμὲ κακῶν ἔμολε τῶνδ᾽ ἄχη ib. 

357. ἔφερες ἄχεα πατρίδι φόνια ib. 
1037. πάλιν δ᾽ ἄχη ib. 1059. ἄχεα 
φανερὰ ib. 1515. et El. 1192. ἄχεσι 

συνῳδὸς Ph. 1519. πάντα συνάγα- 
γεν ἁμετέροισι δόμοισιν ἄχη Sóc ib. 
1574. λιγυρὰ ἄχεα μογερὰ βοᾷ Med. 
205. μελέα τῶν σῶν ἀχέων ib. 358. 
οἰκτροτάτων ἀχέων lb. 649. ϑεόϑεν 
πιτνδντ᾽ ἐπὶ δόμοις ἄχη ib. 1270 
μεγάλων ἀχέων ὑπῆρξεν An. 273. cf. 
etiam Hel. 163. sévec ἐπ᾽ ἀμφοῖν 

ἄχη Sup. 820. δυοῖν ἄχη; ματέρι 7, 
ἔλιπες 10. 1156. μεγάλα ἄχεα Iph. 
A. 1334. ἄχεά τ’ ἄχεσιν Iph. T. 
198. et Hel. 369. ἄχεα λύπης Hel. 
386. μυρίαις παγαῖς δακρύων ᾿Αχέ- 
ρων ἀχέων τε βρύει Lic. fr. in fin. 

"Axpavrov αἷμα Iph. A. 1574. 
᾿Αχρεῖος. δόξεις ἀχρεῖος πεφυκέναι 

Med. 299. γέροντ᾽ ἀχρεῖον Her. F. 
42. βίον ἀχρεῖον κεκτημένοι ib. 1302. 
eK ἀχρεῖον δραμὼν ἀγῶνα El. 883. 
τὴν σὴν ἀχρείαν δύναμιν Her. 58. 
οἵ Tuto" ἀχρείες ἡδονὰς Aut. fr. III. 
15. ἐδ’ ὡς ἀχρεῖον τὰς γυναῖκας εὖ 

λέγειν δείσασα Sup. 299. 
᾿Αχρήμων Med 461. 
"Axpmsoc. πόλει ἄχρηστος Her. 4. 

᾿Αχὼ, dor. pro ἠχώ. 

"Atc. 

BAOO 

χρυσὸς ἀμαϑίας μέτα ἄχρητος Antig. 
fr. XII. 2. κιδέν γ᾽ ἄχρηΞον, x 
χρήσιμον παρὸν Iph. A. 521. πεσεῖν 
üxpisov ϑέσφατον Iph. T. 121. ἔυ- 
γέσει xpusov Tr. 667. 

"Axposoc. ἐκ ἄχρωΞα γόνατ᾽ ἐμῶν ἕξει 
χερῶν Hel. 837. 

ποίαν ἀχῶ; Hec. 
156. πέτρας ὀρείας παῖς ἀχὼ ib. 
ΠΠ1Π|Ὶ1- 

᾿Αψευδής. ἀψευδὴς ϑεὸς Or. 3064. ἐν 
ἀψευδεῖ ϑρόνῳ Iph. T. 1254. ἀψευδὲς 
ἦϑος Sup. 869. ἀψευδὲς Ξ-όμα Her. 

891. πτηνῶν ὀνείρων ἀψευδέξεροι Iph. 
T. 571. φίλων ἔλεγχον ἀψευδέτατον 
Her. F. 59. 

ἁψῖδα πέτρῳ προσβαλὼν ὀχή- 
ματος Hip. 1233. ἁψῖδα βροτοῖσι 
δέχονται lon. 88. ἁψῖδα σὴν κάτω 
διήσει Phaéth. fr. VII. 2. 
eese: δι ἀψόφε βαίνων κελεύϑϑ 
'Tr. 887. 

᾿Αψυχία. πάντων διαπρέπεις ἀψυχίᾳ 
ΑΙ. 645. ἐμὴν ἀψυχίαν ψέγεις ib. 
099. σημεῖα ταῦτ᾽ ἀψυχίας ib. 720. 
ἀψυχίᾳ πέφευγεν ἄδην ib. 959. 

"Awyvxoc. δῶρον ἀψύχῳ νεκρῷ ΤΙ. 
619. ἐκ ἂν προδοίην καίπερ ἄψυχον 
φίλον Pro. fr. VIL. ἄψυχον εἰκὼ 
προσγελῶσα σώματος Med. 1162. 

δ ἀψύχεα βορᾶς σίτοις καπήλευε Hip. 
952. κέρασιν ἐν ἀψύχοις Ion. 883. 

᾿Αωρὶ, adverb. Fr. inc. CLXXV. 1. 
" Aepoc. Saváre ἀώρε Or. 1030. et 

Savárec ἀώρες 'Thes. fr. IV. 4. Sa- 
νεῖν ἀώρος παῖδας Al. 166. ὦ τῆς 
&ops ἀϑλίας τύχης Hec. 425. μή 
μ᾽ ἀπολέσῃς ἄωρον Iph. A. 1218. 

'Aóc, dor. prozjóc. μογόπωλον εἰς ἀῶ 

Or. 1004. ἀὼς δὴ πέλας, ἀὼς γίγνε-- 
ται Rh. 885. πρὸς ἀδς ib. 556. λευ- 
κὸν πρόσωπον ἀδς El. 730. 

D. 
Βαβαὶ, partic. exclamandi Cy. 156. 
Βαδέζειν. 
κύκλον Ph. 547. 
βαδίσαι Epist. V. 

Βαδιτὴς ταχὺς Med. 1122. 

$ b b 3 /, tcov βαδίζειν τὸν ἐνιαύσιον 
^. - , 

ἃ ἡμᾶς ἀπηνάγκασε 

Βάζειν. μάταια βάζει Hip. 119. πολλὰ 
τὴν βασιλίδ᾽ ésíav κακῶς ἔβαζε Rh. 

719. 
Βάϑος. 
κοῖλον αὐλώνων βάϑος Rh. 

ἐς αἰϑέρος βάϑος Med. 1297. 
My. 
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ἁλμυρὸν βάϑος móvra ΤῊ. 1. βάϑος 
τεσσάρων πήχεων Cy. 390. εἰς τοσᾶ- 
rov ἤλθομεν βάϑος κακῶν Hel. 310. 

Βάϑρον. Τροίας καινὸν βάϑρον Iph. 
A. 1263. ϑάτερον λαβὼν βάϑρον 
Iph. T. 962. σεμνὰ Δωδώνης βάϑρα 
Ph. 989. κλίμακος ξέτ᾽ ἐνηλάτων 
βάϑρα ib. 1186. "IMs ἐξανατήσας 
βάϑρα Sup. 1197. cf. etiam Hel. 
1668. ςενόπορ᾽ Αὐλίδος βάϑρα Iph. 
A. 8]. σεμνὰ Πηλία βάϑρα ib. 705. 
ἐξ ἀκινήτων βάϑρων Iph. T. 1157. 
βάϑρων ἄπο 1)». 1201. πρὸς κρηπίδων 
βώϑροις "Tr. 10. ἦσϑ᾽ ἂν ἐν βώϑροις 
ἔτι 10. 47, κἀπὶ κινδύνο βάϑρα Cy. 
901. πρὸς ἁγνοῖς ézíac βάϑροις Her. 
F. 715. Κυκλώπων βάϑρα ib. 944. 
αὐτοῖσιν [JáSpow ἄνω κάτω ςρέψασα 
lb. 1306. ἐκ βάϑρων πᾶς ἀνήρησαι 
φίλοις El. 608. πετρίνοις ἐπιτὰς βά- 
ὅροις ib. 707. ἐν πόλεως βάϑροις Er. 
ir. 1.52. 

Βαϑύξυλος. 
Bac. 1136. 

Βαϑύπλοτος. εἰρήνη βαϑύπλετε Cresph. 
Ir. IV. 1. 

Βαϑύς. βαϑὺς Διρκαῖος ἀναχωρεῖν 
πόρος l'h. 797. βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν 
Hip. 1138, βαϑεῖων γῆν ἐνίκησε An. 
098. πληγῆς βαϑεῖαν ἄλοκα τραύ- 
ματος Rh. χ00. ἐκ βαϑείας αἰϑέρος 
Fr. inc. CXXXII. 3. 

Βαϑύσπορος. βαϑυσπόρες γύας Ph. 
651. et 673. ubi est γυέας. 

Βαίνειν. ξίφες βαίνω μεταξὺ καὶ πυρᾶς 
. Ax. Hec. 437. πᾷ βῶ; πᾷ τῶ; ib. 

1057. et ita ποῖ βῶ ; πῇ τῶ; Al. 866. 
cf. Hec. 1079. ἀνὰ séyac φυγάδες 
ἔδησαν Hec. 1172. βέξακε, βέξακεν--- 
γέννα Ἰ]έλοπος Or. 969. παρ᾽ ἐλπίδα 
μοῖρα βαίνει ib. 970. βέξηκε πρὸς 
Κλυταιμν. τάφον 10. 1185. διὰ δίκας 
ἔξα. ib. 136]. βαϊῖν᾽ ἔσω δόμων ib. 
1524. εἰς καιρὸν ἔξης Ph. 106, £z 
ἐμὰν πόλιν ἔξα πέρσων ib. 155. Τύ- 
ριον οἷδμα λιπδσ᾽ ἔξαν ib. 210. ἔξας, 
ἔξας--- γᾶν πατρῴαν ib. 302. vid. 
etiam v. 1020. ὃ πρόσω βέξηκας ib. 
599. βᾶϑι, βᾶϑι τάνδε γᾶν ib. 687. 
βασιλεὺς βέξηκε ib. 808. χρόνῳ ἕξα 
—On6aíav τάνδε γᾶν i. 1052. ὃ 
παρ᾽ ἀσπίδα βέξηκας αἰεὶ ib. 1081]. 
βέξηκ᾽ ἀδελφὴ σὴ δόμων ἔξω ib. 1332 
ἐπὶ παῖδας ἔξα σὲς ib. 1552. δὲ ὀδύ- 

ὕλης ἐν βαϑυξύλῳ φόξῃ 
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νας ἔξας ib. 1554. Al. 877. et El 
1210. τᾷδε τᾷδε (2à3( μοι Ph. 1712. 
p8cav ἐπὶ καλλίνικόν τ᾽ ἐράνιόν T 
ἔξαν ib. 1720. διά pe κεφαλᾶς φλὸξ 

δρανία βαίη Med. 145. à νιν ἔξασεν 
Ἑλλάδ᾽ ἐς ἀντίπορον ib. 209. βέέξα- 

κεν ὕρκων χάρις ib. 439. εἰς ὁδὸν 
βεξήκαμεν ib. 766. βαῖνε δωμάτων 
ἔσω ib. 1019. κατ᾽ ὄσσων δάκρυ μοι 
βαίνει Hip. 245. τί ποτ᾽ £6a κακόν ; 
ib. 58]. ἐπ᾽ ἀπείρα γᾶς ἔξασαν ib. 
7603. ϑανάσιμος τύχα σὰν ἔξα καρ- 
δίαν ib. 841. ὀδύνα μ᾽, ὀδύνα βαίνει 
ib. 1371. βέξηκεν; ἐκ ἔτ᾽ éciv ΑἹ. 
393. μαῖα δὴ κάτω βέξηκεν ib. 395. 
ἐδὲ γήρως ἔξας τέλος ib. 410. ἔξα 
λιπδσ’ "OSpvoc νάπαν ib. 583. ἐκ 
δόμων βέξηκεν ib. 770. βᾶϑι κεῦϑος 
οἴκων ib. 875. ἔξαν Πριαμίδαν An. 
280. γαῦς ἐπ᾽ ᾿Αργείων ἔξην 1b. 402. 
ἔξησαν εἰς τἀνδρεῖον ib. 684. βέξακε 

δ᾽ ᾿Ατρείδας ἀλόχε παλάμαις 10. 1026. 

᾽᾿Αγαμ. νιν παῖς βέξηκ᾽ ἄγων χϑονὸς 
ib. 1002. βᾶϑι ἱερῶν δαπέδων ἄπο--- 
βᾶϑι Sup. 271. sq. εἰς ἄκρα βῆναι 
κλιμάκων ἐνήλατα ib. 729. πατὴρ 
βαίνει πέλας ib. 1031. cf. etiam Iph. 
T. 460. δόμων ἐξώπιος βέξηκε Sup. 
1039. vid. etiam v. 1043. ὦ τέκνον, 
ἔξας ib. 1162. ἔξασαν, ἔξασαν ἄμι- 
«rov αἶαν Iph. T. 402. πλωτήρων εἴ 
τις ἔξα ib. 4490, ἑνὶ ναυσὶν ἔξαν ib. 
1109. λαμπρὸν ἱππόδρομον βαίην ib. 
1138. τέκος ἄφαρ ἔξα ib. 1274. φέ- 
ρων βρέτας ϑεᾶς βέξηκε ib. 1478. 
βᾶθι πρὸς εὐνὰς Rh. 1. et. 24. ἵππων 

ἐπὶ ἄντυγα βαίη ib. 238. ἅδιτος ἔξα 
(scil. ὁ ὕπνος) βλεφάροισι πρὸς à&c 
ib. 555. μῶν λόχος βέξηκέ πῃ ib. 
577. πόϑεν ἔξας; ib. 682. ξξα κατὰ 
πτόλιν ib. 710. ἔνϑα βαίνομεν Tr. 
87. ἤδη τις ἔξα Δαναῶν κῆρυξ ib. 
184. βέξακα δύσποτμος ib. 290. τίς 
ἐκ ἔξα νεανίδων ; ib. 527. βέξακεν 
ὄλξος, βέξακε Τροία ib. 582. ἄρτι 
κἀπ᾽ ἐμᾷ βέξηκε ib. 618. βαῖνε πύρ- 
yov ἐπ᾽ ἄκρας ςεφάνας ib. 778. ἔξας 
ἔξδας---ἅμ᾽ ᾿Αλκμ. γόνῳ ib. 802. ὅτ᾽ 
ἔδξας ἀφ᾽ Ἑλλάδος ib. 806. βαῖνε 
λευτήρων πέλας Ib. 1039. ἐπεὶ βέξηκε 
ib. 1145. ἄρσενα τάνδε βᾶθι νηδὺν 
Bac. 527. ἐν ἡ βεξήκαμεν Her. 62. 
& ἀρετὰ βαίνει διὰ μόχθων ib. 625. 
ὅπως βαίης πέλας ib. 657. re, 

Ν 
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βᾶτε εἰς δόμες Hel. 338. βέξηκεν 
πρὸς αἰθέρος πτύχας ib. 611. πικρὰς 
ἐς ἀρχὰς βαίνεις ib. 667. βᾶτε, 
σεμναὶ Χάριτες 10. 1307. ὀρθῷ βῆναι 
ποδὶ 10. 1465. βᾶτε Πλειάδας ὑπὸ 
μέσας ib. 1505. βέξηκ᾽ ἔξω χθονὸς 

10. 1531. ἔχων ναύτας βέξηκεν ib. 

1538. ἐλπίδων εἴσω βέξηκα ib. 1540. 
τὰς Καςαλίας---βαίνετε δίνας Ion. 96. 

τίνα τύχην λαξὼν βέξηκε παίδων ; 10. 
749. δόμες ἔξα Λοξία 10. 1455. βέ- 

ἕηκ᾽ ἐς dós Her. F. 24. ἔξα δι 

Εὔξεινον οἷδμα λίμνας ib. 410. 8 

ἔξα πάλιν ib.429. βέξηκ᾽ ᾿Αθήνας 
ib. 621. ὧδ᾽ ἔξητ᾽ ἐπὶ ξυρδ ib. 630. 

δισσὲς ἂν ἔξαν διαύλος ib. 662. βέ- 
ἕακεν ἄναξ ὁ κλεινὸς ib. 768. πα- 

τρὸς ὕδωρ βάτε λιπᾶσαι ib. 786. βέ- 
ἕακεν ἐν δίφροισιν ib. 880. τειχέων 
ἐντὸς ὁ βαίνω πόδα El. 94. ἐκ δόμων 
βαίνεσι λαιψηρῷ ποδὶ ib. ὅ49. πα- 
τρῴων ἀπὸ δωμάτων---ἔξασε ib. 589. 
βαίνεσιν ἐξ οἴκων πόδα ib. 1178. τί 
ποτ᾽ εἰς φανερὰν ὄψιν βαίνοσι βρο- 
τοῖσιν; ib. 1237. τί χρέος ἔξα δῶμα ; 
Fr. inc. CXCV. βῆναι ἀπονητὶ 
δὶς ςεφθέντ᾽ ἐλαίᾳ Epig. III. 6. 
ἀγρόθεν πυλῶν ἔσω βαίνων Or. 865. 
πρὸ δωμάτων βαίνοντα ib. 1505. 
Ἰσμηνϑ ἐπὶ χεύμασι βαίνων Ph. 800. 
πυκνὴν βαίνων ἤλυσιν ib. 851, ἁξρὰ 
βαίνων Tr. 821. δ ἀψόφα βαίνων 
κελεύθε 1b. 888. ἐκ τῦδε βαίνων Her. 
F. 947. εἰς ταυτὰ βαίνων ἅρματα 

El. 320. ἔξω βαίνων 80s Beller. fr. 

XVI. 9. διὰ λαμπροτάτα βαίνοντες 
ἁξρῶς αἰθέρος Med. 890. ἁέξρὸν βαί- 
veca παλλεύκῳ ποδὶ ib. 1164. ὑψι- 
κόμων πέραν βαίνϑσ᾽ ἐλατᾶν ΑἹ. 589. 
δ ἅλα---καὶ λιμένας---βαίνεσαι "Tr. 
128. μνήμην εἶχον πλησίον βεξη- 
κότος Iph. A. 1108. ἐν ἐρανῷ βεξα- 
κὼς Her. 910. ἐν οἷς βεβηκὼς Her. 
F. 178. ὀρϑαῖς ἐν τύχαις βεξηκότα 
Fr. inc. LXVIII. 1. ἐν ὄλξῳ μὴ 
σαφεῖ βεξηκότες Antiop. fr. XXV. 4. 

ácpov βεξηκυῖαν pvx8dc Hel. 623. 
βὰς εἰς ϑάλασσαν Iph. T. 1382. £r^a 
vavsaÜpa βὰς κατιδεῖν Rh. 244. τίς 

ἀνδρῶν ὁ βάς; ib. 692. ἐπ᾽ οἰάκων 
βὰς Hel. 1626. εἰς ἀξίωμα βὰς Ion. 

603. ἐν ἄκροισι βὰς ποσὶ ib. 1166. 
πρόσω βάντι ποταμὸν Cresph. fr. 
XVIII. 1. ὑμᾶς βάντας χρὴ ---φρόε- 
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ρεῖν Rh. 523. cf. etiam v. 544. et 
563. βᾶσα δωμάτων ἔσω Or. 301. v. 
etiam An. 818. βᾶσά νιν δεῦρο mó- 
ρευσον Med. 180. ὄρος βᾶσα Hip. 
233. ἐς otkec βᾶσα Hel. 1093. εἰς 
ἴχνος βᾶσα El. 532. δόμων ἔσω βᾶσα 
ib. 689. οἶκος βήσεται δι’ αἵματος Ph. 
20. ἔξω τῶνδε βήσομαι δόμων Hip. 58. 
ἀπὸ δὲ φθίμενοι βεξᾶσιν An. 1022. (sed 
hoc potius ad ἀποξαένειν pertinet) βε- 
Éücw τέκνα, βεξᾶσιν Sup. 1138. sq. ἐκ 
γῆς βησόμεσθα βαρξάρϑ Iph. T. 906. 
βήσῃ ῥοθίαις πλάταις ib. 1133. βε- 

βᾶσι φρᾶδοι ib. 1289. οἶσθ᾽, ὅποι βε- 
Casi ἄνδρες; ἈΠ. 689. Xerpà γυ- 

μνασίων τε δρόμοι βεξᾶσιν "Tr. 834. 
ἀεὶ βεξάναι εὐτυχίᾳ Her. 610. βε- 
ξᾶσι δ᾽ ἐκ γῆς Hel. 1029. εἰς δαφνώδη 
γύαλα βήσομαι lon. 70. ἐφ᾽ ὃ ποτε 
βάσεται ib. 688. βάσομαι ἐς αἰθέρα 
πολὺν ἀερθεὶς Fr. inc. CLIV. 2. ὃς 
ἅρμα λευκὸν ἡνιοφτροφεῖ βεξὼς Ph. 
176. ἐν μάχῃ βεξὼς Sup. 850. 78 
κυρεῖ βεξώς; Iph. T. 1285. émi 
λαίφεσιν βεξὼς Tr. 085. ἔξω βεξὼς 
Bac. 645. τειχέων ἔσω βεξὼς 10. 
1221] δωμάτων εἴσω βεξὼς Her.F.955. 

τηλόθεν παιδὸς βεξὼς Ib. 1112. £v Xc- 
μέσιν Ναυπλίοισι βεξῶτος ἘΠ. 458. 

κήποις ἐν καταῤῥύτοις βεξὼς ib. 777. 
ὄπισθε νῶτα Σειρία βεξὼς Phaéth. fr. 

VIII.5. ϑανάτεπέλας βεξῶσιον.1044, 

Βαιὸς ὄλξος Phry. fr. XIV. 1. οὐ ad- 
verbial. βαιὸν (paulo post ) πένθος 
οἴσω Rh. 974. 

Βάκτρευμα. βακτρεύμασι τυφλδ ποδὸς 

Ph. 1534. 
Βάκτρια τείχη Bac. 15. 
Βάκτρον Hec. 281. τριτοδάμονος δευο- 
μένα βάκτρα "Tr. 270. κισσίνε βάκτρϑ 
μέτα Bac. 363. βάκτρῳ ἐρείδα πε- 
ριφερῆ «(Gov χθονὸς Ion. 748. παρὰ 
βάκτροις Ph. 1542. βάκτρα πρόσφερε 
ib. 1711. ἀπολέμοις κισσίνοις βάκτροις 
Ion. 217. ἀμφὶ βάκτροις ἔρεισμα ϑέ- 
μενος Her. F. 108. 

Βακχεία. βακχείᾳ συντόνῳ Bac. 126. 
παύσω κακόργα τῆσδε βακχείας ib. 
232. πλαςαῖσι βακχείαισιν ib. 218. 
ἐκερτόμει Seüv, các τε βακχείας ib. 

1292. 
Βακχεῖος. ἀναχορεύσωμεν Βακχεῖον 

Bac. 1151. βακχείῳ ποδὶ ib. 1228. 
ὦ φίλε Βακχεῖε Cy. 78. κατάρχομαι 
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νόμων βακχείων Hec. 685. βακχεῖον 
κάρα ib. 070. εἰς βακχεῖον πεσὼν 
Ριι. 21. βακχεῖον χόρευμα ib. 658. 
βακχεῖον μέλος Bac. 1055. πῦρ 
βακχεῖον lon. 1126. ὑπὲρ ἄκρων 
βακχείων Ph. 236. 

Βακχεύειν. σὲ βακχεύεσι συγγενεῖ 
φόνῳ Or. 411. βάκχευε Hip. 954. et 
Bac. 313. βακχεύσεις ἰὼν ib. 343. 
ἵνα βακχεύητ᾽ ἀεὶ ib. 806. δέμας 
ἔσεισε, κἀδάκχευσεν Ion. 1204, Λύσσα 
βακχεύσει Her. F. 898. ὄτι πϑ φόνος 
σ᾽ ἐξάκχευσεν νεκρῶν ; 1b. 900. βάκ- 
χευσ᾽, 1. e. ἐξάκχευσα ib. 1142. ἐν 
ὄρεσι βακχεύων Bac. 70. νάρθηκι 
βακχεύοντα ib. 251. τὰν βακχεύεσαν 
Διογύσῳ lHapv. κορυφὰν Iph. 1, 1243. 
τὰν Daxxsbecav Κασσάνδραν Tr. 169. 
cf. etiam v. 341. βακχεύεδσα ἔθειρα 
βρομίων Hel. 1380. 8 βακχεύσας 
μέμνημαι φρένας Her. F. 1122, βε- 
ἄκχευται μαγίαις Or. 833. 

Βάκχευμα. εὐΐα βακχεύματος Bac. 608. 
τοσόνδε γ᾽ ἔξω τήσομαι βακχευμάτων 
Tr. 3807. ἀτέλετον àcav βακχευμά- 
των Dac. 40. ἐν βακχεύμασιν &ca ib. 
317. ἅμα βακχεύμασι db. δ08. ἐκ 
βακχευμάτων ib. 719. ἐκίνεν ϑύρσον 
εἰς βακχεύματα ib. 723. ἀντὶ εὐΐων 
βακχευμάτων Cy. 25. 

Βακχεὺς, i. 4. Βάκχος Bac. 145. et Ion. 
218. 

Βακχεύσιμον, τὸ Bac. 298. 
Βάκχευσις. πικρὰν βάκχευσιν ἰδὼν Bac. 
357. 

τῆς μαντιπόλα βάκχης Hec. 
129. σκευὴν Μαινάδος Βάκχης ἔχων 

Bac. 913. Βάκχῃ μᾶλλον εἰκασθή- 
σομαι ib. 940. Βάκχη ϑεῦ Hel. 550. 
φέρομαι Βάκχα νεκύων Ph. 1496. 
ὅπως βάκχαν Hip. 550. Βάκχαις 
dós Hec. 1076. ἄθυρσοι Βάκχαι Or. 
1492. ἐξόρες Βάκχας ἄγειν Bac. 51. 
Βάκχαις συμμετασχήσω χορῶν ib. 62. 
vid. etiam v. 83. 129. 152. 153. 259. 
415. 443. 499. 577. 636. 663. 673. 
689. 734. 758. 778. 984. 1158. 1167. 
et sepius in hoc dramate, uti etiam 
Cycl. 64. et 72. 

Βακχιάξειν. τί βακχιάζετε ; Cy. 203. 
βακχιάζων Bac. 929. 

Βάκχιος, i. q. Βάκχος Bac. 195. 225. 
366. 529. 605. 632. 1087. 1122. 1143. 
et 1187. Cy. 9. 38. 143. 156. 428. 
519. 572. et 705. Ion. 550. 552. 553. 
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et 716. CEn. fr. VIII. 1. et fr. inc. 
CLXIX. 1. et βάκχιος ϑεὸς Bac. 67. 
inde pro vino dicitur Iph. T. 953. et 
Cy. 453. et 517. 2) adject. βάκχιον 
κλάδον Bac. 308. ἡσϑεὶς βακχίῳ mo- 
τῷ Cy. 445. βάκχι: ὄργια Bac. 
996. 

Βάκχος. τὰν Διογόνοιο Βάκχϑ Hip. 
560. κρατῆρα Βάκχε Iph. A. 1061. 
Βάκχϑ οἰνηρὰς λοιξὰς Doh. Ἱ. 
164. Βάκχε προφήτης Rh. 972. 
σκιρτήμασι Βάκχε Dac. 169. ὡς ϑρα- 
σὺς ὁ Βάκχος ib. 491. ἀντετίναξ ἐλ- 
ϑὼν ὁ Βάκχος δῶμα 10. 623. ὦ Βάκχε 
ib. 1018. καϑ᾽ áós8 Βάκχος Her. F. 
1119. Κορητᾶν Βάκχος ἐκλήϑην Cret, 
fr. II. 16... Βάκχε Lic. fr. IV. 

BaAÉí(c. ἕρπε πρὸς βαλέῖδα λυπηρὰν 
βία Med. 1245. τινάσσει κρᾶτα βαλ- 
ξίδων ἄπο Her. F. 867. 

Βαλιός. τὰς ζυγίες AevkosíkrQ τριχὶ 
βαλιὲς Iph. A. 222. εἶδον βαλιὰν 
ἔλαφον Hec. 90. βαλίαις ἐλάφοις 
ἐγχριπτόμεναι Hip. 218. βαλιαὶ 
λύγκες Al. 582. διφρεύσων βαλιαῖσι 
πώλοις Rh. 356. 

BáAAew. τὴν Sav&cav φύλλοις ἔξαλ- 
λον Hec. ὅ74. φάσγανον ἐπ᾽ αὐχένος 
βαλεῖν Or. 51. cf. etiam Iph. T. 785. 
σύ νιν ἔξαλες ἐξ Umve Or. 168. ὡς 
βάλῃς εἰς Τάρταρον ib. 265. λοτρὰ 
ἐπὶ χρωτὶ βάλε ib. 3808, ἐν πύλαισιν 
ἀκοὰν βάλω ib. 1282. περὶ γόνυ 
χεῖρας ἱκεσίας ἔξαλον ἔξαλον ἝΝ. ib. 
1415. τὴν 'EAX. μιάςορ᾽ εἰς ἅδε βαλεῖν 
10. 1584. περὶ ὠλένας δέρᾳ βάλλοιμι 
Ph. 170. βάλλει κεραυνῷ Ζεύς νιν ib. 
1188. δὸς ἔγχος ἡμῖν εἰς sépy' ἀδελ- 
φ8 βαλεῖν 10. 1384. τίν᾽ ἐπὶ---ἀπαρ- 
χὰς βαλῶ; ib. 1524. εἴ μὲ γῆς ἔξω 
βαλεῖς ib. 1616. ἀμφὶ τραύματα τε- 
λαμῶνος βαλεῖν ib. 1663. πρὶν ἄν σε 
γαίας τερμόνων ἔξω βάλω Med. 276. 
κατ᾽ ὄσσων βαλεῖν δάκρυ Hip. 1396. 
cf. Hel. 957. Ion. 1369. Her. F. 1356. 
εἴθε ὑπὲρ κεφαλᾶς ἔξαλεν κακὸν An. 
293. ἔξαλλον ἐκ χειρῶν πέτροις ib. 
1129. βλήματ᾽ ἐν κύξοις βαλεῖν Sup. 
330. λαμπρὰ ἀκτὶς ἔξαλλε γαῖαν ib. 
651. βάλλειν πῦρ καθάρειον Iph. A. 
1112. ὅθι βρέφος ἁπαλὸν ἔξαλε ib. 
1286. ὃς ἂν χέρνιξες βάλωσ᾽ ἐμαὶ 
Iph. T. 58. ἔξαλλον αὐτὲς ib. 326. 
γώνος μελίσσης εἰς πυρὰν βαλῶ ib. 

094. κηλὶς ἔξαλέ νιν μητροκτόνος ib. 
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1200. πέτρες ἐξάλλομεν ib. 1376. 
βάλλε quater repetitum Rh. 675. 
ἐπὶ γᾶν ποδὸς ἴχνος βαλεῖν ib. 721. 
xp8vóc αἵματος βάλλει με ib. 791. 

βάλλειν ᾿Αχαιὸς "Tr. 81]. εἰς ἔμ᾽ αἰτίαν 
βάλῃ ib. 306. βρέφη περὶ πέπλοις 
ἔξαλε ματρὶ χεῖρας 10. 558. εἰς φόξον 
βαλεῖ τὸ μῶρον αὐτῶν ib. 1058. ςολὴν 
ἀμφὶ χρῶτα βαλεῖν Bac. 828. ἀρτι- 
γένυν---κατάκομον βάλλει ib. 1188. 
εἰς ὕπνον βαλεῖς Cy.571. ὥστε μοι 
βαλεῖν οἴκτῳ δάκρυ Her. 1380. περὶ 
γυῖα χεῖρας ἔξαλον Hel. 640. ἐμὲ 
πατρίδος ἄπο---ἔξαλλε ϑεὸς ib. 701. 
δύσκλειαν ἀπὸ συγγόνα βάλλετε ib. 
1523. ἐκ εἰς ü&mísec δεσπότας βαλεῖς 
χαρὰν lon. 751. τὸν εἰς εὐνὰν βάλλω 
τὰν σὰν 10. 899. τόρευμα βάλλει πρὸς 
᾿ἧπαρ Her. F. 979. ὡς μὴ μύσος με 
σῶν βαλεῖ προσφθεγμάτων 1b. 1219. 
προχύτας ἔξαλλε βωμὲς El. 804. μή 
μέ τις φθόνῳ βάλῃ 1b. 902. ἑῶν πέ- 
πλων ἔξαλεν, ἔδειξε ματὸν ib. 1207. 
βάλε, πρόσπτυξον σῶμα ib. 1325. 
δεινὸν ἴχνος βάλλεσ᾽ ἐπὶ σοὶ ib. 1344. 
πυκνοῖς ἔἕξαλλον Bakxíe τοξεύμασιν 
κάρα γέροντος CEnei fr. VIII. 1. 
χθόνα ἥλιος χρυσέᾳ βάλλει φλογὶ 
Phaéth. fr. I. 8. βέξληκ᾽ "Ax. δύο 
κύξω καὶ τέτταρα Tel. fr. IV. εἰ πρὸς 
γέφη βάλοι Fr. inc. B. 46. 2. βάλλων 

᾿ οἴκων τῶνδ᾽ ἀναῤῥήξω pvx8c Hec. 
1040. βάλλων, ἀράσσων ib. 1175. 
An. 1155. et Iph. T. 310. εἰς τίνα 

φίλον αὐγὰς βάλλων An. 1181. δικό- 
pv$ov πλάκα βάλλοντα Bac. 808, vo- 
τερὸν ὕδωρ βάλλων Yon. 150. πέτροις 
βάλλοντας Or. 913. πέτρες βάλλον- 
τες Iph. T. 319. παῖδα Θέτ. τόξοις 
βαλὼν Hec. 388, μέλαιναν κῆρ᾽ ἐπ’ 
ὄμμασιν βαλὼν Ph. 957. σκότον ὄμ- 
μασι βαλὼν ib. 1580. à βαλὼν ὅτως 
ἄπει Al. 683. δρυὸς κορμὲς ἐσχάρας 
βαλὼν ἔπι Cy. 383. εἰς μέσην βαλὼν 
Κύκλωπος ὄψιν ib. 457. σὲ τῆσδ᾽ 
ἀποῤῥήξας πέτρας συντρίψω βαλὼν ib. 

701. πρὸς γῆν ὄμμα βαλὼν Ion. 582. 
τόδε βαλὼν εἰς πῶμα ib. 1034. $áp- 

μακον εἰς οἶνον βαλὼν ib. 1184. πρὸς 
γένειον χεῖρα καὶ δέρην βαλὼν Her. 
F. 987. ὑπὲρ κάρα βαλὼν ib. 992. 
φόνον ἕτερον ἐπὶ φόνῳ βαλὼν ib. 1085. 
τὸν βαλόντα ςέφειν τετάγμην CEnei 
fr. VIII. 2. φάσγανον πρὸς δέρῃ βα- 
λόντες Or. 1350. πρόσωπον εἰς γῆν 

ΒΑΡΒ 

BaX8ca ib. 956. γονάτων ἐπὶ χεῖρα 
βαλᾶσα Sup. 272. ἐπ’ ὀμμάτων φάρη 
βαλᾶσα ib. 287. τίς & βαλῦσα πρῶτά 
γε; Bac. 1176. πρὸς πέδον κάρα εἰκῆ 
βαλᾶσαι σωφρόνως ib. 685. ἣν (scil. 
ἀσπίδα) ἀμφὶ πλεῦρ᾽ ἐξάλλετο ΤΥ. 
1137. εἰὰ φροντίδας v8v συμφοράς τ᾽ 
ἐξαλλόμην "Thes. fr. IV. 2. ἐπὶ κάρα 
séón βαλλομέναν Iph. A. 1513. βε- 
Ἐλήσεταί τις Sev βροτησίᾳ χερί; Or. 
271. séyoc βεξλημένον πρὸς &0ac 
Iph. T. 49. 

Βάξις. κενὴν ἀκόσας βάξιν Or. 1558. 
πικρὰν βάξιν ἐχϑαίρω σέϑεν Med. 
1874. γέαν τιν ἐφιέμενοι βάξιν Rh. 
40. διὰ πολέας ἔρχεται βάξις Hel. 
226. βάξις ἔτυμος 1b. 857. τίς δὲε- 
σπότιν βάξις ἔχει κατὰ πτόλιν ; Dan. 

Βάπτειν. ναῦς ἐνταϑεῖσα---ἔβαψεν Or. 
706. εἰς χέρνιβ᾽ ὡς βάψειεν Her. F. 
929. τεῦχος βάψασ᾽ ἔνεγκε δεῦρο πον- 
τίας ἁλὸς Hec. 610. 

Βαπτός. βαπτὰν κάλπισι ῥυτὰν παγὰν 
Hip. 123. 

Βάρξαρος. φῶτα βάρξαρον κτενεῖς ; 
Hec. 877. τίς Ἑλλὰς, ij βάρξαρος ; 
Ph. 1518. ἀνάσσει βαρξάροισι [Jáp- 
6apoc Iph. T. 81. νότον βάρξαρον 
ἦλϑον ib. 1112. βάξαρος ὧν βαρξά- 
pec Ἕλλησιν ἡμᾶς πρὄπιες Rh. 404. 

βάρξαρος βαρξάρε γνώμην ὑφαιρῇ ib. 
833. papÉáps ποταμβδ ῥοαὶ Dac. 405. 
βάρξαρον «ρατὸν ib. 1353. μετ᾽ àv- 
δρὸς οἰκεῖν βαρξάρα Hel. 302. ἀνὴρ 
βάρξαρος φρένας ib. 508. ἐπὶ λέκτρον 
βαρξάρε νεανία ib. 672. ὥστε βαρ- 
6ápo μαϑεῖν Fr. inc. CXLVII. 2. οἱ 
βάρξαροι Hec. 328. χρόνιος àv ἐν 
βαρξάροις Or. 485. ἔχει βαρξάρες 
ὀπάονας ib. 1110. βαρξάροισι δρασ- 
μοῖς ib. 1374. βάρξαροι λέγεσιν a? at 
ib. 1396. βαρξάροισι νόμοισιν ib. 
1430. et 1507. et νόμοισι βαρξάροις 
Hel. 806. et βαρξάρων νόμοισιν An. 
249. βάρξαροι ὄντες γένος ib. 666. 
βαρξάρων χάριν γάμων Iph. A. 271. 
ὅρισμα βαρξάρων 1b. 952. βαρβάρων 
ἐπὶ χϑόνα ib. 1265. βαρξάροις ὕπο 
ὄντας ib. 1274. βαρξάρων “Ἕλληνας 
εἰκὸς ἄρχειν, ἀλλ᾽ à βαρξάρος Ἑλλή- 
νων ib. 1400. προσκυνεῖσϑαι βαρξά- 
ρων ὕπ᾽ ἤϑελες Tr. 102]. μιγάσιν 
Ἕλλησι βαρξάροις ᾽ óu8 Bac. 18. 
πᾶς ἀναχορεύει βαρξάρων τάδ᾽ ὄργια 
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ib. 482. βαρξάρων ἡγόμενος ib. 1332.| ἔτι Al. 346. 
Jap6ápsc ἀφίξομαι ib. 135]. ὁ 

Es dons Bob Gi fdv ἔχω Her. 424. 
τὰ βαρξάρων δῦλα πάντα Mel. 283. 
βαρξάρων συλᾶσϑ᾽ ὕπο; ib. 606. πρὸς 
ἄνδρας βαρξάρος ib. 1620. βαρξάρων 
ὑφάσματα lon. 1159. σκῦλα βαρξά- 
ρων El. 7. βαρξάρες ἐᾷν λέγειν Phi. 
fr. IX. 2. βαρξάροις δολεύσομεν ; 
Tel.fr. XXIII. βαρξάρων ἀνδρῶν φίλη 
Fr. inc. B. 84. βαρξάρῳ βοᾷ Or. 
1386. et Ph. 685. et 1311. βάρξαρον 
ἀκοὰν Ph. 826. ἐκ γῆς βαρξάρε Med. 
250. Iph. T. 739. 775. 906. et. 1400. 
ἀντὶ βαρξάρε χϑονὸς Med. 536. βαρ- 
δάρο ἀπὸ χϑονὸς ib. 1330. vid. Hel, 
869. διὰ γυναῖκα βάρξαρον An. 650. 
cf. etiam. v. 871. βάρξαρον iayàv 
Iph. T. 180. μακρὰν βαρξάρε x Sovóc 
ib. 629. ἔκξηϑι βαρξάρε χϑονὸς ib. 
1086. ἀςοὶ (JapGápe χϑονὸς 1b. 1422. 
βάρξαρος γυνὴ 'Tr. 477. et Hel. 264. 
βαρξάρε χερὸς τάδε Her. 132. 
papa [jJapGáps πλάτας Hel. 192, cf. 
etiam v. 238. et 1125." πᾶσαν πλα- 
νηϑεὶς βάρξαρον χϑόνα ib. 604. βαρ- 

^ 6áps χϑογνὸς ἄπειροι ὄντες ib. 1048. 
βαρξάρε ςολᾶς ib. 1144. 
κόρας λάφυρα Her. F. 417. 
δάρῳ γῇ Epist. V. βαρξάροις 
ρίσι Or. 1370. βαρξάροις λιταῖς Ph. 
686. βαρξάρες βάριδας Iph. A. 297. 
πόλεις βαρξάρες περῶντες Iph. T. 
βάρξαροι γυναῖκες Bac. 604. ἐκξαλὼν 

ἐν βαρ- 

Hel. 220. εἰς βάρξαρ᾽ ἤϑη ib. 281. 
βαρξάροις πυλώμασιν ib. 795. εἰς 
βάρξαρα φάσγανα ἐμπεσῇ ib. 870. 
βαρξάροισι πελάγεσιν ναυσϑλόμενον 

Βαρξαρᾶσϑαι. βεξαρξάρωσαι Or. 485. 
Βάρξιτος. 8 ποτ᾽ ὄτ᾽ ἂν βαρξίτα ϑίγοιμ᾽ 

ϑή- 

βαρξάρε 

E ? 
εν εὐμα- 
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ἀοιδαῖς βαρξίτων cav- 
rv-| λϑμεγοι Cy. 40. 

Bápic. βαρξάρες βάριδας Iph. A. 297. 
Bápoc. ἀγγελίας βάρος ἀραμένα μέγα 
Hec. 107. βάρος τι κἀν τῷδ᾽ ἐεὶν, 
αἰνεῖσϑαι λίαν Or. 1162. χαλεπὸν 
βάρος Hip. 259. χρυσᾶ βάρος ib. 621. 
n8 φύγω βάρος κακῶν; ib. 878. παρει- 
μένη χειρὸς ἄϑλιον βάρος Al. 202. vid. 
etiam Bac. 1214, βάρος ψυχῆς ἀπαν- 
τλοίην ἂν Al. 354. πημάτων ἅλις βά- 
poc Sup. 818. βάρος ἐκ ἀξριϑὲς ib. 
1125. ἔχω τοσόνδε βάρος 1b. 1158. 
ὄλξε βάρος Iph. T. 416. μοὶ βάρος 
μέγα ib. 898. ὀλέϑριον βάρος 'Tr. 12. 
τρισσῶν ἁμαξῶν ἀγώγιμον βάρος Cy. 
384. ἁμαξῶν ἑκατὸν βάρος 1b. 471. 
βάρος τῷ ζῇν Her. 201. τευχέων 
βάρος ib. 728. βάρος φέρων τροχηλά- 
τοιο κῶλα Her. F. 123. ápoc ἀντί- 
παλον δακρύοις συναμιλλᾶταιρ. 1205. 
πλότα βάρος El. 1287. ῥᾷτον εἶ βάρος 
φέρειν Plis. fr. VI. 1. συὸς φέρων 
βάρος Fr. inc. CLXXII. 1. 

Βαρύξρομος. βαρύξρομον αὐλὸν Hel. 
1367. βαρύβρομοι βρονταὶ Phoen. 
190. βαρύβρομον κῦμ’ ἅλιον Hel. 
1321. βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων 
Bac. 156. 

Βαρυδαίμων. βαρυδαίμονα μήτηρ μ᾽ 
ἔτεκεν ΑἹ. 868. τῆς βαρυδαίμονος 
ἄρϑρων κλίσιος 'Tr. 112. 

βαρύϑυμον ὀργὰν Med. 

Βαρύνειν, φίλε ἀνδρὸς συμφοραῖς βα- 
ρύνομαι Al. 43. σκοτεινὸν ὄμμα με 
βαρύνεται ib. 386. ἅλις συμφορᾷ βα- 
ρύνομαι ib. 1051. τόκοις βαρύνεται 
Iph. T. 1228. βαρυνϑεὶς Her. 205. 

Βαρύποτμος. βαρύποτμον ἄνδρα Her. 
009. τύχαν βαρύποτμον Hip. 827. 
ξυμφορᾶς βαρυποτμωτάτας Ph. 1354. 

Βαρύς. δαίμων βαρὺς Hec. 723. et 
1087. βαρὺς χόλος Med. 1266. τοῖς 
κακοῖς μ᾽ εἶναι βαρὺν Hip. 980. βαρὺν 
βρόμον μεϑῆκε ib. 1202. ἐμοὶ ϑάνατος 
8x ὅτω βαρὺς An. 454. βαρὺς δημό- 
της καὶ ξένος Sup. 894. βαρὺς αἰὼν 
Toh. T. 1122; ἐπικείσομαι βαρὺς Rh. 
101. φάρυγος αἰϑέρ᾽ ἐξιεὶς βαρὺν Cy. 
409. παλαίεσϑαι βαρὺς ib. 674. cvv- 
αλλάσσειν βαρὺς Her. 4. ἐκεῖνος ἐκ 
ἔτ᾽ ἔςαι σοι βαρὺς El. 1119. φυγῇ 
βαρὺς κέαρ Dan. 03. τοῖς ξυνᾶσιν ὧν 
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βαρὺς Dic. fr. XVII. 2. βαρείας 
χειρὸς Hec. 104]. βαρεῖα φρὴν Med. 
38, βαρεῖαν ἐχθροῖς ib. 809. ἠχὼ 
βαρεῖα Hip. 791. ὥς μοι βαρεῖα καὶ 
δόμοις ἐπεξάθης ib. 819. βαρείῃ συμ- 
φορᾷ πεπλήγμεθα Al. 406. cf. v. 859. 
τύχα βαρεῖα Rh. 728. ὦ συμφορὰ 
βαρεῖα ib. 731. τύχας βαρείας τὰς 
ἐμὰς El. 301. ὁ τὸ μέν σοι αρὺ κα- 

κῶν, τὸ δ᾽ d βαρὺ Ph. 1635. βαρύ 
μοι, κεφαλῆς ἐπίκρανον ἔχειν Hip. 
201. τὸ γῆρας ἐκ ἔτ᾽ ££ αὐτοῖς βαρὺ 
Al. 675. cf. fr. inc. LXXVIII. 4. 
βαρὺ μὲν, oiséov δ᾽ ὅμως Hel. 275. 
βαρὺ κῶλον Her. F. 119. r8 ἡμῖν 
βαρὺ 10. 209. βαρὺ τὸ φόρημ᾽ οἴησις 
ἀνθρώπε xaxa. Glau. fr. 1. σιωπῆσαι 
βαρὺ Fr.inc. CC. βαρέα φέρειν AI. 
894. rà r8 δαίμονος βαρέα lon. 1375. 
τὸ γῆρας βαρύτερον Αἴτνας σκοπέλων 
Her. F. 639. 

Βασίλεια. βασίλεια κρείσσων Med. 445. 
φήμαν πέμπων βασιλείᾳ Hip. 158. 
δέμας ἀλλόχροον βασιλείας ib. 176. 

φθιμένην τὴν βασίλειαν Alc. 82. βα- 
σίλεια τῶνδ᾽ οἴχεται φυγὰς δόμων An. 
1000. τὴν βασίλειαν δεξώμεϑ᾽ ὄχων 
ἄπο lph. A. 599. βασίλεια, 0 regina 
Tr. 178. 341. et 966. ὦ βασίλεια 
El. 997. βασίλεια γύναι χϑονὸς 'Ap- 
γείας ib. 988. 

Βασίλειος. βασιλείων δόμων Or. 1366. 
et Iph. A. 863. et βασιλείας δόμες 
Hel. 143. et 1542. et βασίλειοι δόμοι 
ib. 466. κόρας τᾶς βασιλείας El. 187. 
βασιλείοις κόραις Bac. 746. δῶμα 
βασίλειον Med. 960. βασίλεια ἀμφὶ 
δώματα Dac. 60. βασίλεια ἀμφιξλή- 
para Hel. 70. 

Βασιλεύειν. ἵν’ ἐλπίζει βασιλεύσειν 
Ion. 1087. βασιλεύει χθονὸς El. 12. 

Βασιλεύς. βασιλεὺς ὧδε δὴ seíxet Or. 
348. βασιλεὺς βέβηκε Ph. 868. παῖδα 
γῆμαι βασιλέως Med. 554. cf. etiam 

v. 594. et. 783. τάσδε τύχας λεύσσων 
βασιλέως Al. 240. μόνον λελειμμένον 
βασιλέα An. 1248, ἀνὴρ βασιλεὺς 
Sup. 444. τὴν r8 βασιλέως (scil. ϑυ- 
yarépa) ἴδετε Iph. A. 591. πολλ᾽ 
ἀνδρὶ βασιλεῖ μέλει lb. 645. — πείθε 
βασιλεῖ Rh. 098. αὐτὸν ὄντα βασιλέα 
Hel. δ18. προσπόλοισι βασιλέως ib. 
1042. ὄτοι βασιλέα φαῦλον κτανεῖν 
El. 760. ὄνομα τὸ r8 βασιλέως Epist. 
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IV. βασιλεῦ Iph. A. 43. et 140, à 
βασιλεῦ Rh. 886. μέγας ὦ βασιλεῦ 
ib. 380. ὦ βασιλεῦ Τελαμὼν Tr. 795. 
βασιλεῦ χώρας τῆς πολυόλξε Ar. fr. 
XXXIII. 1. ὦ βέλτιτε βασιλεῦ 
Epist. III. ἐθρέφθην βασιλεῦσι νύμφη 
Hec. 852. βασιλέων αἷμα Or. 1397. 
γᾶς βασιλεῦσι Ph. 806. Καδμείων 
βασιλῆας ib. 836. βασιλέων ϑυμεμέ- 
νων ὀργὰς Med. 455. πάντα ἤδη τε- 
τέλεξαι βασιλεῦσι Al. 130. 80" αἴτιος 
ὧν βασιλεῦσιν An. 501. Ἰλιάδαι βα- 
σιλῆες ib. 1023. μή τις βασιλεῦσιν 

εἴπῃ Iph. T. 109. ἐκ τῶν εὐόλβων 
Αργει βασιλέων ib. 190. τὰ τῶν βα- 
σιλέων παθήματα ἴσασι πάντες ib. 
670. ὑπασπιτῶν βασιλέων Rh. 2. 
βασιλεῖς Τροίας Tr. 100, πόσα νιν 

λέξειν βασιλεῦσι δοκεῖς; Her. 295. 
d βασιλεῦσιν εἴξας ib. 3808. καθαρῶς 
ἔξαι βασιλεῦσιν ib. 1055. ὦ κάκιξε 
βασιλέων Her. F. 182. φίλοι βασι- 
λῆες El. 877. παρὰ βασιλέων Epist. V. 

Βασιληΐς. βασιληΐδα τιμὰν Hip. 1281. 
Βασιλικός. βασιλικδ σηκὸν ráoa Pol. 
fr. IX. 1. βασιλικῶν δόμων ὕπερ Ph. 
1336. et βασιλικὲς ἔχων δόμες El. 

947. γάμοις βασιλικοῖς εὐνάζεται 
Med. 18. cf. etiam v. 547. et Tr. 354. 
βασιλικῶν ϑαλάμων Ion. 486. τὸ βα- 
σιλικὸν λίαν Bac. 670. βασιλικῶν 
λέκτρων τυχεῖν Tr. 259. βασιλικῶν 
ἐκ δεμνίων 1b. 495. βασιλικῶν ἐκ δω- 
μάτων El. 306. 

Βασιλές. βασιλὶς ὅσα Hec. 552. νύμφη 
βασιλὶς Med. 1003. βασιλίδος mi) 

rpo$é Hip. 267. βασιλὶς dk ἔτ᾽ ἔςι 
δὴ γυνὴ ib. 778. τὴν βασιλίδ᾽ ésíav 
Rh. 718, εὐναῖσι βασιλίσι Iph. A. 
1806. 

Βάσις. ποδῶν βάσει Hec. 837. τετρά- 

ποδὸς βάσιν ϑηρὸς ópssépa τιϑέμεγνος 
ib. 1058. κρυπτὰν βάσιν αἰσθάνομαι 
10. 1069. τρομερὰν ἕλκω ποδὸς βάσιν 
Ph.311. ἀναψύχεσι ϑηλύπεν βάσιν 
Iph. A. 421. βάσιν χερσὶ προσθίαν 
καθαρμόσας Rh. 210. ποδῶν $épsca 
φιλτάταν βάσιν "Tr. 334. ἀρβύλης 
σκέψαι βάσιν El. 582. ὑπὸ λεοντόπϑν 
βάσιν CEd. fr. XVI. 1. συντρέχεσιν 
εἰς μίαν βάσιν Thes. fr. V. 12. 

Βάσκανος τὸν τρόπον Epist. V. 
| Básaypa δεινὸν Sup. 767. 
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ξειν ἐμοὶ Al. 4]. ἣν πρὸ χερῶν tri sparóv Tr. 342. τὸ πρῶτον βῆμ' ἐὰν 
βατάζεις Iph. A. 36. μάχας πρὸ δράμῃ καλῶς ἘΠ. 954. κλεπτικοῖς 
χειρῶν καὶ δόρη βατάζομεν Rh. 274.} βήμασι Rh. 205. 
γέροντα βατάζων νεκρὸν ΑἹ. 727. Βία. μήτ᾽ ἀποσπασθῇῆς βίᾳ Hec. 225. 
&Aóx& χέρα βατάζων ib. 920, ἔγχος 
χειρὶ βατάζεσα ἘΠ. 696. ἐν χεροῖν 
βαςάζεται Al. 19. 

Bareóew. τάφον βατεύσεσα τὸν αὐτὸν 
Sup. 1003. 

Βαυβᾷν. βαυβῶμεν εἰσελθόντες Syl. fr 
Vk 1. 

Βαφή.  éxaroykeQáXae βαφαῖς ὕδρας 
Her. F. 1188. 

Βέξαιος. ὁ ὄλξος à βέξαιος Ph. 561. 
cf. et Her. F. 512. et Bel. fr. VI. 3. 
v&c 8 βέξαιος Iph. A. 334. βέξαιον 
εἶναι τοῖς φίλοις Ib. 347. ὄτε πλᾶτος 
βέξαιος ἄδικος Er. fr. IX. 3. ἡ φύσις 
βέξαιος, à τὰ χρήματα El. 941. ψῆφος 
βεξαία ib. 1263. τὸ σὸν βέξαιον ἔτι 
μοι μένει; Or. 1275. βέξαιον ἐδὲν 
τῆς ἀεὶ τύχης ἔχων Hel. 721. βέξαιον 
ἐδέν ἐτιν ἐν ϑνητῶν γένει Fr. inc. B. 4. 
βέξαια᾽ χαίρει "Tr. 1206. μετάρσι᾽, à 
βέξαια Her. F. 1093. βέξαια τἀπὸ 
c8 El. 280. βέξαια cic εὐτυχεῖ Fr. 
inc. LXIX. 

Βεξαίως Her. F. 1121. 
Βέξηλος.  ϑέμις βέξηλον ἅπτεσϑαι 
δόμων Pro. fr. 1. βέξηλα καὶ κεκρυμ- 
μένα Her. 405. 

Βέλεμνον.  $pepeuéve βέλεμνα An. 
1132: 

BéXoc. βαρείας χειρὸς ὁρμᾶται βέλος 
Hec. 1041. ἐπίλογχον βέλος Hip. 

- 222. dspwv ὑπέρτερον βέλος ib. 531. 
ὃ βέλος διέπτατο Sup. 860. τοῖον 
φαρέτρα Λοξία σώζει βέλος Rh. 979. 
κίσσινον βέλος Bac. 25. λογχωτὸν 
βέλος ib. 760. δάμαρτα καὶ παῖδ᾽ ἑνὶ 
κατέτρωσεν βέλει Her. F. 1000. ἀν- 
δρὸς ὑποτῆναι βέλος ib. 1350. ὀξυϑή- 
κτῳ βέλει El. 1169. λιπεῖν βέλος ib. 
1217. σιδαρέοισι βέλεσιν Or. 1309. 
᾿Αργεῖα καὶ Καδμεῖα μίξαντες βέλη 
Ph. 889. πολεμίων εἴργων βέλη ib. 
1081. πόλλ᾽ óp8 βέλη An. 1133. 
πλευροῖς πτήν᾽ £vapuócac βέλη Her. 
F. 179. ἐναίρων πτανοῖς βέλεσιν ib. 
367. βέλεσί τ’ ἀμφέξαλε ib. 422. 
ἀντίπρωρα σείοντες βέλη El. 846. 

Βένθος. κατὰ βένθος ἅλιον Bel. fr. XX. 
3 

Βῆμα. μὴ κὄῦφον αἴρῃ βῆμ᾽ ἐς "Apy. 

οἴ. etiam "Tr. 6138. τῇ βίᾳ νικώμενον 
Hec. 333. πρὸς βίαν ὠθαμένη ib. 406. 

πρὸς βίαν legitur etiam Or. 705. 
Med. 1216. Al. 45. An. 731. et 754. 
Sup. 158. et. 455. Cy. 111. Her. 47. 
98. 222. et 885. Hel. 402. et Her. F. 
550. et πρὸς βίαν Ἐὐρυσθέως Pi. fr. 
V. 5. ἐχ £Mer' αὐτὸν βίᾳ Hec. 1282. 
Día τῶν κρεισσόνων Or. 709. δαιμό- 
νων βίᾳ Ph. 18. κλεινὴν Πολυνείκος 
βίαν ib. 56. βίᾳ πορθεμένας ib. 568. 
βίᾳ ϑεῶν ib. 875. Iph. A. 702. et 
Er. fr. V. 2, μοχλοῖσιν ἐξανασπάσας 
βίᾳ Ph. 1189. ςέρνα Πολ. βίᾳ διῆκε 
λόγχην ib. 1406. μὴ βίᾳ φέρων ζυγόν 
Med. 242. ὠθήσῃ βίᾳ 1b. 385. εὐνῆς 
ἔτλη ϑιγεῖν βίᾳ Hip. 886. cf. etiam v. 
1165. ἐνδακᾶσαι ςόμια---βίᾳ φέρεσιν 
ib. 1224. βίᾳ γυναῖκα τήνδε σ᾽ ἐξαι- 
ρήσεται ΑἹ]. 70. βίᾳ Svp& ib. 832. 
δαμάζει σα βίᾳ σίδαρον ib. 984. ἐκ- 
βαλᾶσα λέκτρα τἀκείνης βίᾳ An. 35. 
ἐκοιμήθην βίᾳ σὺν δεσπόταισι ib. 390. 
ἀποκτείνειν βίᾳ ib. ὅ87. βίᾳ παρελ- 
Sov ϑεὲς Sup. 231. βίᾳ δορὸς ib. 
347. ἀναιρεῖσθαι νεκρὲς βίᾳ ib. 472. 
ϑάψω βίᾳ ib. 560. εἰς κρᾶτα πρὸς 
γῆν ἐκκυβιτώντων βίᾳ ib. 692. ἐπιτο- 
λὰς ἐξαρπάσας ἐκ χερῶν βίᾳ Iph. A. 
ai. βίᾳ ἄγεις ib. 319, ἑκὼν, 8 βίᾳ 
ib. 361. ἔλαβες βίᾳ ib. 1149. λέκτρα 
συλᾶσθαι βίᾳ ib. 1276. κάτα ληφθῶ- 
μεν βίᾳ Iph. T. 109. εἷλκε Κασσάν- 
ópav βίᾳ "Tr. 70. 8 βίᾳ λελῃσμένης 
10. 878. βίᾳ ἐκπέμπομαι 1b: 897. 
βίᾳ μ᾽ ἁρπάσας ib. 959. ἣν βίᾳ γαμεῖ 
ib. 962. βίᾳ παῖδα φῇς ἄγειν ἐμὸν 
ib. 998. τὸν ἀνίκατον ὡς κρατήσων 
βίᾳ Bac. 999. ϑύελλαί μ᾽ ἥρπασαν 
βίᾳ Cy. 109. τὰ σπλάγχνα ἐξαμή-- 
σασθαι βίᾳ ib. 285. ἐδὲν ἣν rero βίᾳ 
ib. 257. ὄτοι βίᾳ γέ μ᾽, ἐδὲ rad 
ἄξεις Her. 64. βίᾳ Eévec ϑεῶν ἀφέλ- 
x&v ib. 113. cf. etiam v. 128. 226. 
244. 250. 255. et 287. μηδ᾽ ὥθει βίᾳ 
Hel. 452. “ὠσθήσῃ βίᾳ ib. 459. ya- 
μϑμαι βίᾳ ib. 839. τὴν βίαν σκήψασ᾽ 
ἔχεις lb. 840. μισεῖ ὁ ϑεὸς τὴν βίαν 
ib. 909. ἀφαιρεῖσϑαι βίᾳ ib. 914. 
ἔζευξεν γάμοις βίᾳ Ion. 11. cf. v. 437. 
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ἃ βίᾳ σπεύδωμεν ib. 378. περιβλέπων 
βίαν ib. 624. ἐμδ βίᾳ χαβὼν ib. 1295. 
βίαν δράσῃς μηδὲν Her. F. 215. βίᾳ 
ἐκπεσὼν spur& Aéxsc ib. 555. ἃ πα- 
ρεσκεύαζον ἐκ μόχθων βίᾳ ib. 1369. 
βίᾳ ἕλκετε τιμὰς  Inus fr. IV, 1. 
ἀπεῖργον αὐτὸς βίᾳ Sis. fr. I. 10. 
ἄφθιτος βία Fr. inc. CXLV. 8, 

Βιάζεσϑαι. πᾶσαν βιάζεται πόλιν Or. 
1623. τί βιάζῃ; Med. 339. βιάζῃ 
χειρὸς ἐξαρτωμένη; Hip. 325. πε- 
πρωμένη ἡμέρα βιάζεται ΑἹ. 145 
βιάζῃ μ᾽ ὁ ϑέλοντα δρᾷν τάδε ib. 1119. 
μῶν τίς σ᾽ αὖ βιάζεται Her. 647. 
ψυχὴν βιάζε Her. F. 1366. μ᾽ ἡ 
φύσις βιάζεται Chry. fr. I. 2.. ày τ᾿ 
αὖ βιάζῃ Dic. fr. VI. 2. βιαζόμεσϑα, 
pass. vis nobis infertur Her. 71. 

Bíawc. φόνον βίαιον An. 1248. ἄν- 
ópac βιαίες Sup. 808. δίκας βιαίων 
γάμων lon. 445. βιαίῳ χειρὶ Her. 
103. et χερὶ ib. 107. τῷ βιαίῳ xq- 
γρίῳ τὸ naX Sakóv—r8 λίαν παρείλετο 
Fr. inc. XXIV. 1, βιαίων ἁλμάτων 
Hec. 1262. βίαια πολεμίων κακὰ Fr. 
inc. III. 3. 

Biaíoc. ὦ βιαίως Sav8ca Hip. 814 
βρέφος ματῶν βιαίως ἀποσπάσας Iph. 
A. 1152. ἀπὸ δ᾽ ávrou£ve πατρὸς 
βιαίως Rh. 901. γαμεῖ βιαίως σκό- 
τιον λέχος Tr. 44. ὦϑει βιαίως ib. 
350. ἕλκει με βιαίως Ζηνὸς ἐκ προ- 
ξωμίων Her. 80. cf. etiam v. 367. 
ἔσχε δ᾽ ὕξρεις ἀνδρὸς βιαίως ib. 925. 

Biaséov. ἡμῖν 8 βιατέον τύχην Rh. 
584. 

Βίέξλιενος. Βιξλένα πώματος Ion. 1195. 

Bióowpoc. Ἰνάχε---παισὶν βιοδώροις 
Xan. fr. vers. 3. 

Bíoc, vita. ἀκέτι μοι βίος &vyasóc Hec. 

169. τὸν ἐμὸν (ov—8 μετακλαίομαι 
ib. 218. μὴ ςερηϑῆναι βία ib. 338. 
T8TÓ μοι πρῶτον [Xa ib. 350. ποῖ τε- 
λευτήσω βίον; ib. 419. ἀπολέ ῳ 
χειρὶ λείψεις βίον ib. 1034. cf. Or. 

946. Ph. 1437. ἐκπλήσω βίον Hec. 
1270. [Ms τὸ πλέον μέρος Or. 203. 
ἐξέπνευσεν βίον ib. 496. vid. Ph. 1463. 

ἀνεπίληπτον ἠσκηκὼς βίον Or. 920. 
πᾶσιν ἀνϑρώποισι φιλότεκνος βίος Ph. 
972. ἐν ὡραίῳ ἵταμαι βίῳ ib. 975. 
dÜ ἀποίσεται βίον --- ματρὶ ib. 1168 
ἔῤῥει βίος ib. 1278. ὀὐμὸς ἐν φάει 
βίος 1.1287. οἷον τέρμονα [Me ἔτλης 
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ib. 1361. εἴη εὐτυχέξτερος βίος ib. 
1577. εἰς παίδων βίον ταῦτ᾽ ἐμηχα- 
νησάμην ib. 1607. βίέϑ τερπνὰς ἀκοὰς 
Med. 194. βία χάριν μεθεῖσα ib. 226. 
ἀκίνδυνον βίον ζῶμεν ib. 248. βία 
ὄνησις 1. 254. μή μοι γένοιτο λυπρὸς 
εὐδαίμων βίος ib. 598. ἄπαις τείγνεις 
βίον ; ib. 670. εὐκλεέτατος βίος ib. 
810. et Al. 626. ἐς ἄλλο σχῆμ᾽ ἀπο- 
sávrec βία Med. 1039. πρὸς βαλ- 
Εἴδα λυπηρὰν (Me ib. 1245. παίδων 
ἐκσῶσαι βίον ib. 1303. cf. Hip. 314. 
τέλος κάμψαιμ᾽, ὥσπερ ἠρξάμην (Me 
Hip. 87. πᾶς ὀδηνηρὸς βίος ἀνθρώ- 
πων ib. 189. ὁ πολὺς βίος ib. 252. 
ἀσιτεῖ εἰς ἀπόξτασιν sib. 277. ἀπαλ- 
λαχθήσομαι βίε ib. 3887. ἡ διέφθαρται 
βίος ib. 876. εἰσὶν ἡδοναὶ πολλαὶ βία 
ib. 888. ἁμιλλᾶσθαι βίῳ ib. 426. 
ἐκπονεῖν βίον λίαν 10. 467. εἰ ἦν σοι 
μὴ mi συμφοραῖς βίος ib. 493. σῶσαι 
βίον ib. 497. πάθος δυσεκπέραντον 
βία ib. 678. εὐκλεᾶ βίον 10.717. ἐν 
ἀσφαλεῖ Día 10. 785, τέκνων μοι μή 
τι συλᾶται βίος ; ib. 799. ἀξίωτος 
βίος ib. 821. ἀξίωτος [Ma τύχα ib. 
808. λυπρὸν ἀντλήσει βίον ib. 898. 
cf. etiam v. 1049. κακὴν ἔμπορον βίε 
ib. 9064. ἀπώλεσεν βίον ib. 1032. 
βίον συνευτυχοίην ib. 1119. ἐδέ μοι 
χάρις βία ib. 1408. μετατῆναι βίο 
Α].21. τίνα βία ἐλπίδα προσδέχομαι 
ib. 128. σώσασθαι βίον ib. 144. 
τερπνὸν ἐκπλῆσαι βίον ib. 107. καλῶς 
αὐτοῖς κατθανεῖν ἧκον [Ma ib. 292. 
τέρψιν ἐξείλα βία ib. 348. εἰς φῶς 
κατατῆσαι βίον ib. 363. προλιπᾶσα 
βίον ib. 897. r&ro ἐν [Me σπάνιον 
μέρος ib. 477. ὥλεσεν βίον ib. 537. 

ἐπὶ τέρμ᾽ ἥκων [Mae ib. 646. μακρὸν 
χρόνον βία ib. 673. cf. etiam v. 718. 
τὸν καθ᾽ ἡμέραν [Mov λογίζε σὸν ib. 
792. ὁ βίος ἀληθῶς 8 βίος ib. 805. 
ἢ τοπρὶν ἐν βίῳ 1b. 980. ἥδεσθαι βίῳ 
ib. 1087. βελτίω βίον ib. 1160. ἐ 
περίξλεπτος βίος δέλης An. 89. πι- 
κρὰν σύγχυσιν βία 1. 291. ἁμαρτάνει 
βία ib. 878. ἀνάγκη ϑατέρῳ λιπεῖν 
βίον ib. 383. cf. Sup. 693. Her. 1017. 
Hel. 396. ὀφθαλμὸς (Ms An. 407. 
ἀθλία βίο ib. 409. ξυντράπεζον ἔχειν 
βίον ib. 659. ϑεθ κατασκευὴν βίῳ 
δόντος Sup. 214. πλὴν ἐνοικῆσαι βίον 
ib. 535. πάλαισμα ἡμῶν ὁ βίος ib. 
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950. πρὸς τὸ μαλθακὸν βία ib. 883. 
σμικρὸν τὸ χρῆμα r& βίο 1". 953. δυσ- 
αίἰων ὁ βίος ib. 960. 
χόντες ib. 1086. ἐκτείνειν βίον ib. 
1109. ἀκίνδυνον βίον Iph. A. 18. τὸ 
καλόν γ᾽ ἐνταῦθα βίο 1. 20. ἀνέτρεψε 
βίον ib. 25. προςάτην r8 βία τὸν δῆ- 
pov ἔχομεν ib. 449. ὀρθῶς διαζῇν τὸν 
βίον ib. 923. κατοίκτειρον βίον ib. 
1240. λύσειν βίον Iph. T. 692. δυσ- 
τυχὴς βίος ib. 851. βίον ἔχεσ᾽ εὐδαί- 
μονα ib. 915. vid. Her. F. 479. βίον 
ἀποῤῥήξειν Iph. T. 974. μέγιτον ἐν 
βίῳ κειμήλιον Rh. 654. σῶσαι βίον 
ib. 674. cf. Hel. 895. γνησιώτην 
σποράδα βίον Rh. 701. cf. Her. 86. 
βία τέλος Rh. 735. et El. 956. μεγά- 
λας ἐλπίδας βία 'Tr. 1252. δέλειον 
ἁμέραν βία ib. 1331. ἄλυπος βίος 
Dac. 1002. ἐπὶ τὰ καλὰ βίον ἄγοντα 
ib. 1005. μακάρων £c αἶαν σὸν καθι- 
δρύσει βίον ib. 1337. ποικίλλοντες 
ἀνθρώπων βίον Cy. 338. εἰς τέρψιν 
βία ib. 520. τᾶ μακρᾷ βίο Her. 448. 
αἰσχρῶς καὶ κακῶς λιπεῖν βίον ib. 451. 
εὐκλεῶς λιπεῖν βίον ib. 535. ἐκτνεῦ-] 
σαι βίον ib. 566. et Hel. 141. et Ion.[ 
1600. et ἐκπνέων βίον Hev. F. 980. 
πλανήτην εἴχετ᾽ ἄθλιον βίον Her. 878. 
Se8c σέξων βίον διήνεγκε Hel. 10. 
βίον «psc ib. 94. ἀπηλλάχθη βίο 
ib. 101. vid. v. 309. et Ion. 847. τάἀ- 
ναγκαῖα r8 βία Hel. 261. τέρας ὁ 
βίος ib. 267. ϑυγατρὸς Ἕρμ. ἐςὶν 
βίος ; ib. 694. βία δέλεαρ ib. 761. 
τελευτήσω βίον ib. 846. cf. v. 1682. et 
Ion. 1136. πολέων ἀπέλειπε βίος 
Hel. 1348. καταζῇ σεμνὸν [Mov Lon. 
56. £v àv εὐτυχὲς μόλις ποτ᾽ ἐξεύροι 
τὶς ἀνθρώπων βίῳ ib. 383. τὸν ἄπαιδα 
ἀποτυγῶ βίον ib. 489. τροφὰς ἔχει 
Bie ib. 1018. συμφοραὶ ἐμῷ βίῳ 10. 
1235. εἶχον οἰκέτην βίον ib. 1373. 
τερφθῆναι βία 10. 1876. παρ᾽ οἵαν 
ἤλθομεν στάθμην βίο ib. 1514. μηκῦναι 
βίον Her. F. 148. τᾶ βία πόθος ib. 
316. βία κέλευθον ἄθεον ib. 433. 
μικρὰ τὰ r8 βία ἴνν. 508. ἐκσῶσαι βίον 
ib. 716. εἴ τι καινὸν ὑπογράφῃ τῷ 
᾿μῷ βίῳ ib. 1118. δύσκλειαν ἀπώσο-, 
μαι βία ib. 1182, βίον ἀχρεῖον, ἀνό- 
civ κεκτημένοι ib. 1302. γλυκεῖα 
φροντὶς fe JEol fr. XV. πλείςη 

διπλᾶ βία Xa-| 

ἀρετὴ τῦθ᾽ ὑπάρχον ἐν βίῳ ejusd. fr. 
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XX.3. ϑνητῶν τῶν ταλαιπώρων βίος 
Antiop. fr. XXV. 1. cic ἄλνπος τὸν 

βίον διήγαγεν ejusd. fr. XXXIX. 4. 
cf. etiam Fr. inc. LXXXVII. ϑεῶν 
βίος Ar.fr. TEX. 1. βίον ἔσφηλε Aug. 
fr. VI. 2. τὸν αὐτὸν ἐξήντλησαν βίον 
Cresph. fr. VII. 8. ἁγνὸν βίον τεί- 
νομεν Cret. fr. IT. 10. ἡ ἀτιμία (Ja 
Er. fr. II. 17. βίον ϑερίζειν Hyp. ἔν. 
IV. 6. τοῖς μὲν αὔξεται βίος Inus fr. 
XVIL4.. ἐν ἐλπίσιν ἔχειν βίον ejusd. 
fr. XVIII. τῷ βίο μετατάσεις CEd. 
fr. XL. 1. ἄπαιδα καρπᾶσθαι βίον 
CEno. fr. IT. 3. φθοραὶ βία Plis. fr. 
VI. 2. ἔρωτες παντοῖοι βία Rha. fr. 
II.1. πάντ᾽ ἀκριξῶς κἀπὶ φροντίδων 
βίον Sey. fr. 11. 4. ἄτακτος βίος Sis. 
fr. I. 1. ἀφθίτῳ ϑάλλων βίῳ ib. 17. 
τῷ ταλαιπώρῳ βίῳ ib. 30. τὰς τεκόντας 

ἐν βίῳ σέξει Fr. fal, cit. IV. 1. ὁ τῶν 
γεωργῶν βίος Fr. inc. XLVII. 1. 
ἡδὺς βίος Fr. inc. LI. 3. ϑεῦ βίον 
ζῇν Fr.inc. LXX. 2. ἔρως βία Fr. 
inc. LX XXI. 9. εἰς ἀρετὴν καταλυ- 
σαμένες βίον Fr. inc. CX. 2. ὁ βίος 
ὄνομ᾽ ἔχει Fr. inc. ΟΧΧΙΙ, τὸ δυσ- 
τυχὲς βία Fr. inc. CL.2. ᾧ μέλει τὰ 
τῇ ϑνητᾶ βία Fr. inc. B. 12. 4. 2) 
victus, opes. σπάνις βία Hec. 12. 
γάμοις εὑρεῖν βίον Ph. 403. αὐτὸς 
εὕροιμ᾽ ἂν βίον ἱ0. 1618. σπανίζοντες 
βία Sup. 240. cf. etiam Rh. 170. EI. 
235. et Bel. fr. XVI. 12.  kráofa 
vA8rov kai βίον τέκνοις Sup. 450. vid. 
etiam vers. sq. βίος πολὺς ib. 861. 
τῷ βίῳ ἐνδεὴς 1b. 873. - βίον ἐπαιτῶν 
Rh. 715. et προσαιτεῖν Hel. 519. ἐκ 
μὴ ἐχόντων βίον Hel. 440. πολυκτή- 
μων βίο lon. 581. βίον ξυλλέγειν 
El. 81. cf. etiam Bel. fr. XXV. 14. 
βίον κεκτημένος Antiop. fr. VIIL. 1. et 
XXIX. l. et fr. inc. XXXV. 1. 9 
Die Bel. fr. XVII. 12. φειδὼ βία Hip. 
fr. X. βίος ὁ μικρὸς Melan. fr. XV, 
l. ἐκλιπὼν νομὸν βία Pol. fr. I. 7. 
ἐκ ἔχει βίον St. fr. 1. 2, βίος πορφυ- 
p8c ϑαλάσσιος ejusd. fr. III. 1. vid. 
etiam v. 4. ἀπ᾽ οἴκων ἀναπίπτοντας 
ἄτερ βία Fr. inc. CLXXXVII. 4. 

Βιοτεύειν. ἀξίωτον τὸν ἔπειτα χρόνον 
βιοτεύσει Al. 242. 

Βιοτὴ, et dor. βιοτά. ὦ δυτάνε βιοτᾶς 
Hec. 199. οἰκτρὰν βιοτὰν ib. 457. 
τάκει βιοτὰν Med. 141. βιοτὰν &v- 

O 
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γερὰν προλιπᾶσα ib. 147. 
βιοτὰν ib. 415. ὀλέθριον βιοτὰν ib. 
993. πῶς ἀπαλλάξω βιοτὰν πάθες ; 
Hip. 1388. ταύταν φέρομαι βιοτὰν 
An.787. ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς Iph. A. 
551. ἀγήρατον βιοτὰν 1b. 567. βιο- 
τὰν ἁγιτεύει Bac. 74. βιοτᾶς εὔπαι- 
δὸς ἐχοίμαν Ion. 490. ἁπλᾶν ἂν εἶχε 
ζωᾶς βιοτὰν Her. F. 664. ὦ βιοτὰ 
Phi. fr. V. 1. ὦ πολύμοχθος βιοτὰ 
ϑνητοῖς Fr. inc. CLX. 1. μετρία 

N03 ΨῪ 
ταν ἐἑμᾶν 
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εὐεξίαν ἀσκᾶσι βίοτον Antiop. fr. VII. 
2. ὄτε βίοτον ὠφελεῖ Er. fr. X. 3. 
ἀνάθημα (óre Meleag. fr. XIII. δ. 
βίοτος ἀνθρώπων πλάνη Rha. fr. IT. 8. 
ἄλυπον οἰκεῖν βίοτον Tel. fr. XXII. 3. 
τηλϑ οἴκων βίοτον ἐξιδρυσάμην Fr. inc. 
CXCVI. τρισσῶν βιότων ἑνὶ Bel. fr. 
XVI. 3. 

Βιθν. ἡδέως ζητῶν βιδν Ar. fr. XXX. 
l. ῥιοῖ ἐδεὶς ὃν προαιρεῖται τρόπον 
Fr. inc. B. 5. cf. etiam Epist. V. τὴν 

βιοτὰ σώφρονος τραπέζης Fr. inc.| αὔριον μέλλοσαν εἰ βιώσεται ΑΙ. 
CLXIIL 1. νυκτιπόλε Ζαγρέως βιο- 
τὰς Cret. fr. II. 12. 

Bíoroc. ἀμέρσας βίοτον Hec. 1028. 

βίοτον εἰς τὸν αἰὲν ἕλκω χρόνον Or. 
206. ῥίοτος εὐδαίμων ib. 1659. τὸν 
ἐμὸν βίοτον κατέχοις Or. 1692. Ph. 
1753. et Iph. T. 1498. βίοτον μὴ 
λιπόντες ἐνθάδε Ph. 1240. λυπρὸν 
διάξω βίοτον Med. 1037. et Al. 943. 
βίοτον ὁπόθεν λείψεσι τέκνοις Med. 
1102. ἅλις βίοτον εὗρον ib. 1107. 
τερπνὸν διάξειν βίοτον ib. 1355. δι᾽ 
ἀπειροσύναν ἄλλα βιότα Hip. 195. 
βιότα ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις ib. 261. 
πρόσω ἤδη βίοτος ib. 795. εἰ κατ᾽ 
ἀνδρὸς βίοτος ἐξογκώσεται ib. 938. 

βραχὺν βίοτον ἐμπνέων ἔτι ib. 1246. 
ἄνω μεταξὰς βίοτον ib. 1292. κτητὸν 
βιότα μέρος ἐςὶν ib. 1295. κατάκρας 

ὀλέσας βίοτον 1b. 1867. διά τ᾽ εὐνᾶσαι 
τὸν ἐμὸν βίοτον ib. 1377. βιότε 
πρόσσω ΑἹ. 914, ἔσωσας βίοτον καὶ 
ψυχὰν ib. 932. βίοτον ὥγκωσας μέ- 
γαν Δη.320. ἡμῖν βίοτον ἐκ πεφυρ- 
μένε----ζ ιεταθμήσατο Sup. 201. ἔμ- 
pox0ov βίοτον ib. 1005. τίνα πότμον 
εἴληχε βιότα Iph. T. 914. πρώραν 
βιότο 'Tr. 103. ὁ τᾶς ἡσυχίας βίοτος 
Bac. 389. βίοτος εὐδαίμων ib. 909. 
βίοτον ἡδέως ἄγειν Cy. 452. τίνα 
βίοτον ἐκ ἔτλας ; Hel. 220. λέλοιπεν 
βίοτον 10. 229. ἀλατείᾳ βιότα ib. 530. 
ime προσήτεις βίοτον; ib. 797. vid. 

etiam Dan. fr. V. 4, ἔχεις βίοτον ; 
Ion.326. ἄτεκνον ἔλαξεν ἀρὰ βίοτον 
10. 79]. 

κάτεισιν ib. 1068. ἵν’ ἐκπεράνῃ βίοτον 
Her. F. 429. τὸν ἄκυμον ϑῆκεν βίο- 
rov βροτοῖς 10. 699. ὑποςρέφει βίοτον. 
εἰς ἀΐδαν 1b. 737. οἷσιν ὅσιον--- φίλον BAasávew. 
ἐν βιότῳ El. 1362. ἐκ λαμπρῶν νεύει, 
βίοτος And. fr. ΧΙΧ, 3. σαρκὸς eic 

εἰς ἄλλας βιότε μορφὰς 

787. 
Bisóvov τύραννον Al. 1025. 
Βιώσιμος. βιώσιμος χρόνος Al. 653. 
d βιώσιμον Her. 606. 

Βλάβη. εἰς βλάβην τινὰ Or. 240. ἐπὶ 
βλάβῃ φρενῶν Hip. 511. μὴ ὄφλω 
βλάβην An.187. ἐκ ἐλάσσονα βλά- 
βην ὀφείλω ib. 360. συνῆψε πάντας 
εἰς μίαν βλάβην Bac. 1302, σωτὴρ 
βλάβης Her. 640. σ᾽ ἔμῃνε S:8 τις 

βλάβη Ion. 520. ἔχει τίνα βλάβην ; 
ib. 1350. εἰ φέροι τινὰ βλάβην Ar. 
fr. VIII. 2. ῥώμη ἀμαθὴς πολλάκις 
τίκτει βλάβην "Tem. fr. ΧΙ. σοφοὶ 
συγκρύπτεσιν οἰκείας βλάβας Scy. fr. 

Βλάβος. τόδε σοὶ βλάβος Her. 256. 
τί ráro σοῖς ἐχθροῖς βλάβος; Ion. 998. 
πόλει ἐδὲν ἥκομεν βλάβος Her. F. 
824. 

Βλάπτειν. μὲ πολλάκις ἔβλαψε δόξα 
Med. 293. εἰσαῦτις ἔβλαψε Sup. 
Al5. μὴ βλάψαι πόλιν db. 557. ὥς 
σε λόγχῃ---ἢΚᾳλάβῃ ib. 578. ὀἐδένα 
βλάπτει βροτῶν Cy. 522. 
ψει Her. 704. τόσδε βλάψω ϑανὼν 
ib. 1044. κέλευθον & τις ἔβλαψεν 
ποδὲ ςείθων ἀνοσίῳ Hel. 874. ἃ 

ἃ σὲ βλά- 

ἃ 
βλάπτεσιν σέμν᾽ ἀναθήματα Ion. 107. 
τὸν γᾶν ἔβλαψε Fr. inc. B. 25. 2. πά- 
τραν βλάπτειν Fr.inc. B. 32. 2. ἐδὲν 
βλάψειν ἐοίκασιν Epist. 1. d βλάπτων 
πόλιν Sup. 524. βλάπτων ἐκείνες 
μηδὲν Her.264. τὲς φίλος βλάπτον- 
τες Hec. 250. εἴ τι βλάπτεται Sup. 
237. βλάπτεσθ᾽, £u8 γε μὴ μιαίνοντος 
Seác ; Her. 265. ὡς ἀναθήματα μὴ 
βλάπτηται Ion. 177. βλάπτῃ τί πα- 
τρὶ τιμωρῶν ; El. 974. 

σᾶς ἀπὸ χρυσέας γονᾶς 
ἔβλατεν. Μοά. 1256. ἐκ μεγάλων 
ἐβλατήκασι lph. A. 594. ἐξ ἧς ς 
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᾿Ατρεὺς ἔβλατεν Iph. T. 3. ἐκ γῆς 
ἔβλατεν lon. 207. ἔνθ᾽ ὁ γηγενὴς 
Σπαρτῶν sáxvc ἔβλατεν Her. F. 5. 
πόθεν ἔβλατον Fr. inc. CLV. 1l. 
δεινὸν ἐχθροῖς βλατάνοντες εὐγενεῖς 
Her. 469. τὰ ἀπ᾽ αἰθερία βλαςφόντα 
γονῆς Chry. fr. VII. 10. ταύτης ἄπο 
βλατῶσι παῖδες An. 665. 

Βλάτημα. τέκνων γλυκερὸν βλάτημα 
Med. 1099. ὀρθὸν μεθίει διὰ χερῶν 
βλάτημ᾽ ἄνω Bac. 1069. γῆς τεμεῖν 
βλατήματα Kec. 1204. σεφανᾶν 
κρᾶτα κισσίνοις βλατήμασιν Bac. 177. 
νεόγονα βλαφτήματα Cy. 205. ἐχθρᾶ 
"λέοντος δυσμενῆ βλαφτήματα Her. 
1006. καλὰ βλαφτήματα Hel. 1281. 
τοῖσι γῆς βλατήμασιν Her. F. 178. 

Βλασφημία. βλασφημίαν τις ἐφθέγξατο 
Ion. 1189. 
BXax dor. pro βληχή. βλαχαὶ τεκέων 
Cy. 48. et 59.. 

Βλέμμα ἡδὺ Her. F. 306. 
Βλέπειν. ἐκ οἶδ᾽, εἰς 0, τι βλέψω κακῶν 
Hec. 585. βλέπω παῖδ᾽ ἐμὸν τεϑνη- 
κότα ib. 681. ἀνδρῶν μὴ βλέπειν 
ἐναντίον ib. 975. βλέπω πᾶσαν εἴσο- 
δον Or. 67. καλοῖς βλέπεσί γ᾽ ὄμ- 
μασιν Ph. 400. κᾷβλεψαν (i. e. καὶ 
ἔβλ.) ἀλλήλοισι διαδόντες κόρας ib. 
1380. πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν 
Med. 247. φίλος κακῶς δράσαντ᾽ 
ἐναντίον βλέπειν ib. 470. βλέπεσιν 
εἰς πρόσωπα τῶν Évvevverüv Hip. 416. 
πῶς ἂν (UrÓc κατϑάνοι re, καὶ βλέποι; 
ΑΙ. 140. βλέψον πρὸς αὐτὸς, βλέψον 
ib. 391. et Her. 226. τί σεμνὸν καὶ 
πεφροντικὸς βλέπεις ; Al. 776. κϑρὰν 
βλέπεις ib. 821. βλέψον ἐς αὐτὴν 1}. 
1124. πρὸς τί χρὴ βλέπειν (i. e. vi- 
vere) ; An. 405. βλέψον ἐμῶν βλε- 
φάρων ἐπιδάκρυον Sup. 284. σκοτεινὰ 
βλέπεσιν εὐλαβέμεναι ib. 325. βλέ- 
ψον εἰς ἡμᾶς Iph. A. 320. et πρὸς 
ἡμᾶς ib. 1238. et Hel. 1458. et Her. 
FE. 1227. 8 βλέπεις μ᾽ εὔκηλον Iph. 
A.644.. ἡδὺ τὸ φῶς βλέπειν ib. 1219. 
cf. etiam v. 1250. μηκέϑ᾽ ἥλιον βλέ- 
πειν Iph. T. 349. βλέπειν φάος ib. 
074. ὡς ὑμᾶς βλέπω ib. 1050. τόνδ᾽ 
᾿Αλέξανδρον βλέπω ςείχοντα Rh. 627. 
8 ταὐτὸν τὸ βλέπειν τῷ κατϑανεῖν Tr. 
628. βλέπετ᾽ ἄνω, καὶ μὴ κάτω ΟΥ. 
210. εἰ αὐτὰ μὴ βλέπεις ib. 353. 
καλὸν βλέπω ib. 550. ἕως φῶς Ma 
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τόδ᾽ ἔβλεπεν Hel. 60. τί βλέπεις 
πρόσω; ib. 333. βλέπω δύω ῥοπὰς 
ib. 1096. ἐς δάμαρτα σὴν βλέπῃς 
Ion. 614. ὅταν ἐγὼ βλέπω βραχὺ ib. 
744. πρὸς σὲ βλέπω Her. F. 81. 
βλέπει δορὸς ταχεῖαν ἄλοκα ib. 163. 
ὄμμ᾽ ἐλεύϑερον βλέπειν ib. 22]. εἰς 
σὰς χέρας βλέπει ib. 435. βλέψον 
εἰς τόνδε El. 567. ἐς ὄγκον ἐκ ἄνω 

βλέπειν τύχης Alemaon. fr. II. 2. 
εἰς ἀργίαν βλέπειν Antiop. fr. XIV. 2. 
δοκεῖ βλέπειν ἀγάλματα Eu. fr. IX. 
3. εἰς μίαν βλέπεοσι Inus fr. VII. 6. 
ὀξὺ βλέπει ὁ χρόνος Melan.fr. XXV. 
2. εἰ βλέποντι φίλῳ χρώμεσϑα Hec. 
511. εἰς ταὐτὸν ὄμμασι βλέπων Ph. 
461. φάος λοίσϑιον βλέπων Hip. 57. 

εἰς πρόσωπον βλέπων ib. 280. ὑπ’ 
ὀφρύσι κυαναυγέσι βλέπων Al. 262. 
εἰς γῆν ἔτη βλέπων Iph. A. 1577. Sa- 
vóvra. μᾶλλον, ἢ βλέπον S, ἕξω φίλον 
Iph.'i. 718. βλέπων φάος Rh. 971. 
βλέπων ἀπέδωκεν ἄν σοι τήν γ᾽ ἔχειν 
Hel. 1017. σὸν βλέπων πρόσωπον 
Ion. 925. βλέποντι σημαίνεις κακὰ 
Her. F. 1250. πρὸς λόγχην βλέπων 
El. 377. "Opésse σ᾽ ἥλιχ᾽ ἥδεται βλέ- 
πων ib. ὅ60. σὸν κασίγνητον βλέπων 
ib. 569. τῷ βλέποντος (viventis) μὴ 
καλῶς Er. fr. XI. 2. νόῳ ἀκέων καὶ 
βλέπων Sis. fr. I. 18. λέοντος βλέπων 
πρὸς ἐμβολὴν Syl. fr. IV. 4. eic μίαν 
βλέποντες εὐναίαν Κύπριν An. 179. 

εἰς πῦρ βλέποντες Sup. 212. σὸν βλέ- 
ποντας εἰς δόρυ lh. 114. νοσᾶσιν οἱ 
βλέποντες Phry. fr. XV. 8. βλέπασα 
φῶς Hec. 668. βλέποσ᾽ ἂν αὐγὰς 
An. 936. βλέπεσαν παῖδα Iph. A. 
1612. βλέπεσα εἰς τὰ τῶν πέλας κακὰ 

Dic. fr. XIV. 8. ὄμματα βλέποντα 
Ph. 1124. βλέποντα σώματα Hel. 
589. βλέψας ἐς "Apyoc Ph. 1373. 
Παλλάδος βλέψας πρὸς οἶκον ib. 1382. 

εἰς κράνος βλέψαντα Sup. 318. εἰς 
σὴν φύσιν βλέψαντα Iph. A. 1412. 
εἰς λόγες καὶ οἰκτίσματα βλέψας Her. 

160. εἰς τάσδε βλέψασα Sup. 8. 
Βλέφαρον. ὀμμάτων αἱματόεν βλέφαρον 
Hec. 1066. ἄνπνον βλέφαρον Or. 
302. ἑλίσσετε βλέφαρον ib. 1266. 
νυκτὸς ἀφεγγὲς βλέφαρον Ph. 546. 

ἴδε βλέφαρον Al. 399. νοτερῷ βλε-" 
$ápp ib. 601. ἐκ ἀνακαλύψω βλέφα- 
pov; Iph. A. 321. γόος---τὸ σὸν vo- 
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τίζει βλέφαρον Iph. T. 838. ἐξελέτω 
βλέφαρον Κύκλωπος Cy. 614. τυφλοῖ 
βλέφαρον ib. 669. βλέφαρον ὑγραίνω 
δάκρυσιν Mel. 679. πάντα τοι βλέ- 
$apov διῴκω lon. 205. εἰς σὸν βλέ- 

$apov πελάσω El. 1332. βλέφαρον 
τέγγεσ᾽ ἁπαλὸν ib. 1839. εἰ βλέφαρα 
κιγήσεις Or. 157. δινεύων βλεφάροις 
ib. 885. ξυνάρμοσον βλέφαρά pa τῇ 
σῇ χερὶ Ph. 1400. τὸν ὑπὸ βλεφάροις 
φοίνικα ib. 1405. δάκρυσί μα βλέ- 
φαρα---τέγγεται Hip. 853. ἀμφὶ βλε- 
φάροις Sup. 49. βλέψον ἐμῶν βλεφά- 
ρων ἐπιδάκρυον ib. 284. βλέφαρα πρὸς 
τἀναιδὲς ἀγαγὼν Iph. A. 379. ἐν ày- 

τωποῖς βλεφάροισιν 1b. 584. λῦσον βλε- 
φάρων γοργωπὸν ἕδραν Rh. 8. ἅἄδιτος 
ἔβα (scil. ὁ ὕπνος) βλεφάροισι πρὸς 
ἀᾶς ib. 556. ξυνάψαις λέφαρα Bac. 

746. Κύκλωπος ἔσω βλεφάρων ΟΥ. 
488. τί βλέφαρα τέγγεις δάκρυσι; 
Hel. 463. ὅτ᾽ ἂν δακρῦσαι βλέφαρα 
ib. 954. βλεφάρων σκοτεινὸν φάος 
Her. F. 641. νὺξ ἔχει βλέφαρα ib. 
1071. 

Βλῆμα. βλήματ᾽ ἐν κύξοις βαλεῖν Sup. 
990. 

Βοά. vid. βοή. 
Βοᾷν. τι βοᾷς; Hec. 178. γόνασι 
προσπεσὼν βοᾷ Or. 1332. βοᾷ πῦρ 
καὶ δίκελλαν Ph. 116]. βοᾷ δῶμα 
πᾶν lb. 1327. βοᾷ ὅρκες Med. 21. 
λιγυρὰ ἄχεα μογερὰ βοᾷ ib. 205. τίνα 
βοᾷς λόγον; Hip. 572. παῖς ᾽Αμα- 

ζόνος βοᾷ ib. 582. βοᾷ, βοᾷ δέλτος 
dXasa ib. 877. ὦ βόησον Al. 235. 
ὅτε vw βόασε κτανεῖν An. 297. βοᾷ, 
—isopüv τάδε ib. 1125. βοᾷ ἱερεὺς 
Iph. A. 1584. τᾶς ἐκ εὐμόσο μολπᾶς 
βοᾷν ἀλύροις ἐλέγοις Iph. T. 145. 
βοᾷ κυναγὸς ὡς ib. 284. πολλοῖς 
κωκυτοῖσιν--- βοᾷ Σκ. Tr. 29, βοάσατ᾽ 
εὖ τὸν "Yuévatoy ib. 335. βοᾷς τὸν 
παρ᾽ ἅδῃ παῖδ᾽ ἐμὸν ib. δ86. ὑπὲρ 
τεκέων βοᾷ ib. 829. βοᾷ, βοᾷ" μᾶτερ 
ib. 1091. ἄλγος, ἄλγος βοᾷς ib. 1310. 
βοᾷ τὴν ἐναντίαν ὄπα Hel. 1612. 
βοᾷ: τίς μ᾽ ἔμελλεν---κτανεῖν; Ion. 
1210. βοάσω; ib. 1447. βοᾷ, βοᾷ, 
Ξενάζων---Πον. F. 752. sq. cf. etiam 
v. 975. sq. μὴ βοᾶτε ib. 1048. κά- 
ρυκι βοᾷν παραδῦναι Epig. III. 8. 
ὁ διφρηλάτας βοᾶτ᾽ (i. e. ἐξοᾶτο) Iph. 
A. 216. λωτὸς βοάσϑω ib. 438. δείν᾽ 

ν 
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ἐν ᾿Αργείοις βοᾶται ib. 1346. χρῆν 
γαῖαν βοᾶσθαι ὑμνῳδίαις Hel. 1450. 

Βόειος. γάλα βόειον Cy. 217. κρέασι 
βοείοις Fr. inc. CXLVII. 1. 

Bof. kakoyAXocca8 βοῆς Hec. 661. παύ- 
σωμεν βοὴν Or. 1314. κλύω βοὴν ib. 
1325. βοὴ κατὰ séyac ib. 1331. βοῆς 
ἀκθσαν "Apyoc ib. 1530. πρίν τιν᾽ 
αἰσϑέσϑαι βοῆς Hip. 603. τίς ποτ᾽ 
ἐν δόμοις βοή ; ib. 790. προσπόλων 
ἀκόομεν βοὴν An. 822. σὺν πολλῇ 
βοῇ Sup. 701. βοὴ καὶ κωκυτὸς ἦν 
ib. 721. τίνα βοήν; Iph. A. 1846. 
τίς ἵξτησιν βοήν ; Iph. T. 1307. ἐφϑέ- 
γξατο βοήν τινα ib. 1386. βοὴν ἐγερ- 
τέον Rh. 690. ποίαν βοὴν ἀνωλόλυξας 
Tr. 999. ϑηρῶν ἐκ ἂν ἤκεσας βοὴν 
Bac. 1083. ἦν πᾶσ᾽ ὁμᾶ (Bor) ib. 1129. 
τίς ἡ βοὴ βωμδ πέλας ἕξτηκε; Her. 73. 
βοὴν ἔτησε 1b. 129. cf. etiam v. 656. 
ἐξεπίμπλατο βοῆς κελεύθα φϑέγματα 
Hel. 1592. βοῆς ἠκόσατε El. 747. 
πᾶν μίγνυται μέλος βοῆς 1b. 756. 2) 
Form. dor. βοά. βοὰν βοὰν àvró, 
βοὰν Hec. 1092. ἀτρεμαίαν ὡς ὑπό- 
ροφον φέρω βοὰν Or. 148. κτύπον καὶ 
βοὰν ib. 1353. βαρξάρῳ βοᾷ ib. 1386. 
et Ph. 685. et 1311. Φοίνισσαν βοὰν 
κλύϑσα Ph. 808. ἤϊον βοὰν ib. 1043. 
ἔκλυον βοὰν Med. 131. et 135. τί 
μάτην τείνϑσι βοάν; ib. 201. ἀκόεις 
βοάν; ib. 1278. ἔμολέ σοι βοὰ Hip. 
588. εὐξύνετον ξυνετοῖσι βοὰν Iph. 

T. 1092. βοὰν ἔμελπον εὔφρονα ΤΥ. 
547. φονία βοὰ ib. 556. βοὰν, βοὰν 
“Ἑλλὰς κελάδησε Hel. 378. ἀνακαλεῖς 
με τίνα βοάν; Her. F. 910. ἴτω 
ξύναυλος βοὰ χαρᾷ El. 879. κλύεις 
ὑπώροφον βοάν; ib. 1166. βοὰν 
ἔλασκε ib. 1213. 3) plur. ἐν Φρυγί- 
αἰισι βοαῖς Bac. 1589. ἀείδοσ᾽ “Ἑλλησι 
βοὰς Ion. 92, 

Βοηδρομεῖν. βοηδρομῆσαι πρὸς δόμος 
τυρανγικὲς Or. 1356. βοηδρομϑμεν 
ἄλλος ἄλλοϑεν ib. 1476. κραυγὴν 
ἔϑηκας Μενέλεῳ βοηδρομεῖν ib. 1510. 
ὄκαν ἐνόπλῳ ποδὶ βοηδρομήσετε ; ib. 
1622. βοηδρομεῖτε πάντες Hip. 776. 
φίλοισιν βοηδρομεῖν Rh. 333. ὕςερος 
βοηδρομεῖς ib. 412. βοηδρομήσας τήνδ᾽ 
ἐπ᾽ ἐσχάραν Her. 122. 

Βοηδρόμος. ἀνὴρ βοηδρόμος Her. 340. 
ποδὶ βοηδρόμῳ Or. 1290. βοηδρόμες 
ὁρῶ El. 963. βοηδρόμε σποδῆς Or. 
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1574. 
1441. 

Βοη δεῖν τοῖσιν ἠδικημένοις Iph. A. 79. 
Βοιξία λίμνα Al. 593. 
Βοιωτοί. τῶν Βοιωτῶν ὅπλισμα Iph. A. 
258. ^ 

Βοιωτὸς, nom. propr. viri Melan. fr. 
XXVIII. 

Βολή. ἐς πετρῶν ἔλϑῃ βολὰς Or. 59. 
πρὸς ἡλίθ βολὰς 1b. 1259. 
βολαῖς ἀελίο Ph. 173. ὠλέναιν βο- 

ὑσέρα βοηδρόμος πάρειμι Ph. 

λαῖς ib.669. πρὶν κατεξάνϑαι βολαῖς 
ib. 1152. κεραυνίας βολὰς "Tr. 92. 
Xe βολαῖσιν Dac. 458, λευκῆς χιό- 
voc εὐαγεῖς βολαὶ ib. 661. πρὸς μέσας 
βολὰς ἀκτῖνος lon. 1135. 

Βόλος. εἰς βόλον τις ἔρχεται Rh. 730. 
εἰς βόλον καϑίταται Bac. 840. 
ἐκσπάσωμαι βόλον El. 582. 

Bopá. ἐδὲ πόϑον ἔχει βορᾶς Or. 189. 
ϑηρσὶν ἄϑλιον βορὰν Ph. 1597. cf. 
etiam Sup. 47. οἰωνοῖς βορὰν Ph. 
1628. βορᾶς κορεσϑεὶς ΗΙΡ. ἸΔ.2...δὲ 
ἀψύχα βορᾶς ib. 952. ἐν yaspóc βορᾷ 
Sup. 865. ὡς βορᾶς γευσαίατο Iph. 
A. 428. παιδὸς ἡσϑῆναι βορᾷ Iph. 
T. 888. νῆςις βορᾶς ib. 973. βορᾶς 

tr 
εφοις 

^ 
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Βόσκημα. ἐμῆς βόσκημα χερὸς Hip. 
1356. βοσκήμασι σοῖσι συρίζων ὑμε- 
vaísc Al. 579. ἀγελαῖα βοσκήματα 

Bac. 676. πάντων KvkA. ἀντιδὲς 

βοσκήματα Cy. 104. ποιμένων βοσ- 
κήματα 10. 187. μηκάδων βοσκήματα 
ib. 188. τῶν ἐμῶν βοσκημάτων El. 
494. 

Bóspvxoc. παρὰ βόερυχον Or. 1427. 
Bóspvxov ἀμπετάσας Ph. 794. cf. 
etiam Hip. 202. πόλλ᾽ ἐκήπευσε βό- 
spvxov Tr. 1175. ἁδρὸν βόςτρυχον 
τεμῶ Bac. 493. ξανθὸν ἔχων ἑταίρας 
Bóspvxov Cy. 499. βόςτρυχος εἰλιγ- 

μένος 'Dhes. fr. V. 7. ὦ jJospoywv 
πινῶδες ἄθλιον κάρα Or. 225. διὰ 
βοτρύχων ib. 1267. ξανθοῖς βοτρύ- 
χοις γαυρόμενος ἰἴὉ. 1582. βοτρύχων 
kvavóxpora πλόκαμον Ph. 315. cf. 
etiam Tr. 1182, ϑεῖσα Ξέφανον ἀμφὶ 
βοςτρύχοις Med. 1160. ξανθοῖσι βο- 
σρύχοισιν εὔκοσμος κόμην Bac. 235. 
ἐπὶ βοτρύχοις πῦρ ἔφερον ib. 7586. 

βοτρύχες τεμῶ Hel. 1093. cf. etiam 
v. 1240. βοΞτρύχος κεκαρμένας El. 
515. βοςρύχες ὁμοπτέρας ib. 530. 
βοςτρύχων ἀναδήματα ib. 882. 

κεχρημένος Cy. 88. βορὰν ὁδῆσαι Βοερυχώδης. βοςρυχώδεος ἁξρὰ πα- 
ναυτίλοις ib. 98. μήλων βορᾷ ib. 
122, βορᾷ χαίρεσιν ἀνθρωποκτόνῳ ; 

χρόνιος εἰμ᾽ ἀπ’ ἀνθρώπων 
βορᾶς ib. 248. βορᾶς χρήζοντες ἐμ- 
πολὴν λαβεῖν ib. 258, βορὰν δυσσεβῆ 

ἕενικῶν 

ib. 127. 

ϑέσθαι γνάθοις ib. 288. 
κρεῶν κεχαρμένος βορᾷ ib. 807. ἑταί- 

-βὼν πλησθεὶς βορᾶς ib. 408. τῆς 
ἀναισχύντα βορᾶς ib. 415. 8 δώσει 
βορὰν Hel. 509. εὐόχϑε βορᾶς ψυχὴν 
ἐπλήρεν Ton. 1169. cf. etiam El. 425. 
τῆσδ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν βορᾶς εἰς μικρὸν ἥκει 
El. 429. τίκτει βορὰν Chry. fr. VII. 
5, 

Βορέας Θρηΐκιος Cy. 328. 
Βόσκειν. αἱ ἐλπίδες βόσκεσι φυγάδας 
Ph. 399. τὸ γένος ἐκ ἔβοσκέ με ib. 
408. πράγματα βόσκειν Thes. ἔν. II. 
τὸν βόσκοντα εὐλογῶ Ion. 137. τὲς 
βόσκοντας βεραπεύων ib. 183. τῇ 
βοσκόσῃ χθονὶ Her. 826. πατρὶς ἡ 
βόσκοσα γῆ Phaéth. fr. II. πόθεν 
ἐβόσκο Ph. 403, ἐλπίσιν ἐβόσκετο 
Dac. 617. 

Βοσκή. ϑαλερὰς βοσκὰς εὐφύλλων ἑλέ- 
κων Hel. 1347. 

Βεθυτεῖν. 

ρηΐδος Ph. 1493, 
Boráva ποιηρὰ Cy. 45. 
Borfp. βοτῆρα ἀμφὶ μονότροπον νεα- 
νίαν An. 281. τὸν τρισώματον βοτῆρ᾽ 
᾿Ερυθείας Her. F. 424. σκαιοὶ βοτῆ- 
pec ἐσμὲν Rh. 271. 

Boróv. φέρξειν βοτὰ Hip. 75. 
πιαίνει ἊΝ Cy. 332. 

Bórpvc. τὸν πολύκαρπον οἰνάνθας icica 
βότρυν Ph. 238. βότρυος ἐν δαιτὶ 
Dac. 26]. βότρυος ὑγρὸν πόμα ib. 
279. βότρυος γάνος ib. 381. βό- 
τρυος εὐΐα πῶμα Cy. 19]. τὸν ἱερὸν 
βότρυν Hyp. fr. 11. βοτρύων φίλαισι 
πηγαῖς Cy. 404. ἐκ Διονύσε βοτρύων 
Ion. 1232. βοτρύων ἐπὶ χεύμασι Her. 
F. 892. βότρυσιν ἔξεψεν κάρα Me- 
leag. fr. VI. 2. 

ἡ γῆ 

Βοτρυώδης. βοτρυώδει χλόῃ Bac. 12. 
ναὶ τὰν βοτρυώδη Διονύσε χάριν οἴνας 
ib. 534. 

ἔνθα βεθυτεῖν πρέπει Hec. 
261. μάτην ἐβεοθυτᾶμεν Tr. 1242. 
ἵν’ ἡμῖν βεθυτεῖ Χάθρα Ion. 1031. 
πολλάκις μὲ βεθυτεῖν El. 808. ὅθεν 
σε βοθυτῶν ἐσόψεται ib. 635. βεθυ- 
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τῶν Νύμφαις ib. 785. τῶν βεθυτόν- 
των ὄντας εὐσεξεςέρες Dan. ἔν. XII. 7. 

Βόθυτος. βέθυτον ἡμέραν Hel. 1490. 
βεθύτῳ σὺν ἡδονῇ Yon. 664. βεθύτοισι 
προστροπαῖς Al. 1159. 

Βεκόλος. Πάρις ὁ βεκόλος Iph. A. 
180. cf. etiam v. 574. et 1292. βε- 
κόλον κομῶντα κισσῷ Απίϊορ. fr. 
XXXIL 1. δίδωσι βεκόλοισιν ἐκθεῖ- 
ναι βρέφος Ph. 25. ἐν ῥοιδδήσει βε- 
κόλων Iph. A. 1086. τίς ϑαλάσσης 
βεκόλοις κοινωνία; Τρ ΟἹ 264. 
φαύλες μάχεσθαι βεκόλες ἡγόέμεθα ib. 
305.  BekóXot καὶ ποιμένες Dac. 713. 

Βόλεσϑαις τύμξον βολοίμην àv ἀξιό- 
μενον ὁρᾶσθαι Hec. 819. εἰ μὴ βε- 
λήσομαι ib. 847. βέλει πεσεῖν πρὸς 
ὄδας ib. 405.- εἴ τοι pe βέλει τῶνδε 
μηδὲν εἰδέναι ib. 747. εἰ κτανεῖν 
ἐβόλετο ib. 796. ἅ τις βέλοιτο ib. 
819. βέλομαι ἀνόσιον ἕένον G8va 
δίκην ib. 852. ἴδιόν τι εἰπεῖν βέλομαι 
ib. 978. ὃ βέλομαι, ἡδὺ Or. 1175. 
εἰ βόλει μαϑεῖν ib. 1578. et Ph. 119. 
βέλει σὺ μέντοι, κὀχὶ βελήσῃ τάχα Ph. 
906. τοσὅτον σᾶ τυγχάνειν βολήσομαι 
Med. 259. ὄνασθαι, μὴ μαθεῖν, βέλϑ 
Hip. 517. δεινὰ βόλεται εἰς σὲ An. 62. 
τὸ βέλεσθαί μ᾽ ἔκνιζε Iph. A. 330. 
τῷ βέλεσθαι ϑέλων ib. 338. δύναι 
ἂν, εἰ βόλοιο Bac. 945. ὃρᾷν μὲν σύ 
y 8x οἷός re, βόλεσϑαι δ᾽ ἴσως Her. 
692. πέφυκά τ᾽ εὐσεξεῖν, καὶ βέλομαι 
Hel. 1004. τί βολόμεσθά γ᾽ ἄλλο; 
Ion. 558. μεγάλα βέλεσθαι κακὰ 
Her. F. 854. ἃ δρᾷν 8 βούλομαι ib. 
858. ἔπραξε βόλησιν, ἣν ἐβέλετο ib. 
180. ἃ γᾶν βέλει El. 770. χρυσὸν 
μάλιξτα βέλομ᾽ ἐν δόμοις ἔχειν Απά. 
fr. XVI. 1. τῶν ὁμοίων βόλεται κρα- 
τεῖν Antig. fr. V. 8. div φρονεῖ δί- 
καιον, ἐδὲ βόλεται Tx. fr. II. 2. 
χρημάτων πολλῶν κεκλῆσθαι βόλεται 
πατὴρ πὰ. fr. lI. 4. vid. etiam v. 
10. ἀπείργει μὴ λέγειν, ἃ βέλεται 
Fr. inc. XVI. 4. ὃ βέλεται μόνον 
ὁρῶν Fr. inc. XXXII. 1. ὁ βόλομαι 
πλοτδντι δωρεῖσθαι ΕἾ. inc. CXXXIV. 
l. ἡ φύσις ἐξέλεθ', ἡ νόμων ἐδὲν μέ- 
λει Fr. inc. CLXXI. ὅστις ἀδικεῖν 
δυνάμενος μὴ βόλεται Fr. inc. B. 28. 
2. βελομένοισιν ἐπαγγέλλῃ Her. F. 
1185. 80' ἐπὶ τὸ κείνα βολόμενον 
ἐλήλνϑα Iph. A. 1270. εἴπερ τῷδ᾽ 

BOYA 

ἐξολήθης χάριν ϑέσθαι Hec. 1211. 
ϑεὸς ἐξολήθη τάδε Hip. 476. £v» ἐδὲ 
βοληϑείς ποτε ἀφαιρήσεται Epist. 
IV. βεληθέντα ἐκλύσασϑαι τὰ γείκη 
Epist. V. πολλοὶ βοληθέντες---ἐλει- 
πόμεσθα Hip. 1243. et sic'porro. 

Βελεύειν. ἄνακτι βολεῦσαι φόνον Hec. 
856. cf. etiam Rh. 951. ἤν τι βε- 
λεύσω κακὸν Hec. 870. χρητὰ βε- 
λεύασ᾽ ἀεὶ Or. 771. et 907. πάντ᾽ 
ἐξόλευσα ib. 1090. μή τι βελεύσῃ 
νέον Med. 87. μή τι βελεύσῃς κακὸν 
ib. 317. vid. etiam Sis. fr. I. 22. 
βελεύειν καλῶς Rh. 108. τίς ἄλλος 
---ἔδρασεν, ἢ ᾿βόλευσεν ; ib. 862. ἃ 
Ἂν δοκῇ, βελεύσομεν Bac. 841. σὺ νῦν 
βόλευέ τι Ion. 984. τοιαῦτ᾽ ἐβέλευσε 
El. 269. σὺ τἀνθένδε βέλευσον ib. 
618. τοιαῦτα βεολεύματα, εἰς ἃς 
ἐχρῆν ἧϊκις᾽, ἐβόχευσεν 10. 1012. ταῦτ᾽ 
ἐβόλευσεν πατὴρ Fr. inc. C. 2. pa- 
λεύει κακὰ Fr. inc. CLVII. 8. με- 
γάλα βελεύοντες εὖ JEol. fr. VII. 3. 
βολεύεσα καὶ τεχνωμένη Med. 402. 
δέξαιο βολεύσαντος εὖ Hip. 89. δυσ- 
μεναίνω τοῖσι βαλεύσασιν εὖ; Med. 
874. ᾿Ανδρομάχην κτανεῖν----βελεύ- 
caca Án. 808. βολεύε τότε Or. 636. 
ὡς καλῶς βολεύομαι ib. 1181. βε- 
λεύε, ἐπείπερ εἶ σοφὸς Ph. 742. rár 
ἐγὼ βελεύσομαι Hip. 728. τὸ λῷςον 
σοῖσι βόλευσαι δόμοις ib. 901. ὅστις 
εὖ βελεύεται An. 1281. ϑάνατον, ὃν 
πατὴρ βολεύεται Iph. A. 1102. βε- 
λευσόμεσθα Rh. 130. νεανικὸν βέ- 
λευμα βοελεύσαιό τι Antiop. fr. XLII. 
ὃ. ἐδδεὶς μετ᾽ ὀργῆς ἐδὲν εὖ βελεύεται 
Fr. inc. XXIII. 1. μῶν βεβέλευμαι 
κακῶς ; Med. 567. ἄμεινον νῦν βε- 
βόλευμαι τάδε ib. 898. μὴ à βεβέ- 
λευσαι καλῶς Sup. 248. 

Βέλευμα. χρητὸν βόέλευμα Sup. 439. 
σοφὸν βέλευμα Antiop. fr. XII. 3. 
νεανικὸν βόλευμα ejusd. fr. XLII. 5. 
ἄνασσα πράγες kal βολεύματος Tel. 
fr. XV. 1. àk8v κακύνῃ τοῖσδε σοῖς 
βολεύμασιν; Hec. 251. ἔχηθ᾽ ὅμοια 
τοῖς βολεύμασιν ib. 331. φροντίδων 
βελεύματα ib. 626. ἐξιτορῆσαι ὁδὸν 
βολευμάτων ib. 744. ἦ πο λέλειψαι 
τῶν ἐμῶν βολευμάτων; Or. 1085. 
ϑέλω πρὸς αὐτὸν συμβαλεῖν βολεύ- 
para Ph. 700. "ErcokMésc βολεύματ᾽, 
8x ἡμῶν, τάδε ib. 1640, καινῶν ἄγ- 
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γελον βολευμάτων Med. 270. et Tr. 
703. ἑλεῖν βελεύματα Med. 372. 
κόφως φερόσῃ κρεισσόνων βολεύματα 
ib. 449. λιμὴν βελευμάτων ib. 769. 
πάντα τἀμά σοι βολεύματα λέξω ib. 
772. μετεῖναι τῶν βολευμάτων ib. 
880. χαιρέτω βολεύματα τὰ πρόσθεν 
ib. 1044. ϑυμὸς κρείσσων τῶν ἐμῶν 
βολευμάτων ib. 1079. τοῖς ἐμοῖς βο- 
λεύμασι Hip. 28. et Sup. 398. ὀδεὶς 
ἀντερεῖ βολεύμασιν Hip. 402. κακὰ 
βολεύματα ib. 050. ἐμοῖς χρώμενος 
βελεύμασιν ib. 1268. ἐξηπατήθη δαί- 
povoc βοελεύμασιν ib. 1406. ϑανα- 
σίμων βολευμάτων An. 1059. et Her. 
F. 1153. ὑφ᾽ οἵων ἐσφάλη βολευ- 
μάτων Sup. 336. ὁρμὴν λάβοις ἂν 
τῶν ἐμῶν βελευμάτων ib. 1050. 
"Ayap. παιδὸς ἐκ βολευμάτων Iph. 
T. 1290. cf. etiam Hel. 549. leopac 
βολευμάτων Iph. T. 1431. πάντ᾽ 
᾿Αχαιῶν ἐκμαθὼν βολεύματα Rh. 156. 
τοῖσι σοῖσι πείσομαι βολεύμασιν Bac. 
844. τὰ Διὸς βελεύματα Hel. 37. 
τῶν ἐμῶν βοελευμάτων ib. 1434. et ΕἸ. 
1109. μητρὸς ἐκ βελευμάτων lon. 
1504. κακοῖς βολεύμασιν Her. F. 
278. τοιαῦτα βολεύματα ἐβέλευσεν 
El. 1011. τῶν κακῶν βολευμάτων 
CEd. fr. IV. 1. 

Βελευτήριον. δόλια (jeXevrüpia An. 
447. εἰς βολευτήρια ib. 1098. 

BeMj. ἔγνως τὴν νικῶσαν βολὴν Med. 
913. καιριωτέραν βολὴν Her. 473. 
βολῆς ἀδέν ἐςιν ἔχθιον κακῆς Fr. inc. 
"IX. πικρᾶς βολᾶς El. 161. δόλιαι 
βολαὶ Med. 4138. d μένεσι τῶν Svo- 
σκόπων βολὰς Rh. 69. ἐν δίκης pe- 
λαῖσιν Antiop. fr. XLII. 1. βολαὶ 
ἔχεσι τῶν γεραιτέρων κράτος Mel. fr. 
XVII. 2. 

Βόλησις An. 703. ἡ βόλησις πάρα Iph. 
T. 1019. 
Her. F. 1305. 

Bemópoc. σφαγεῖς βεπόροι An. 1135. 
ἀμφὶ βεπόροισιν ὀβελοῖσι Cy. 301. 

Bàc. [8v ἤλπιζες ἐντείνειν βρόχοις 
An. 721. βοὸς γάλα Cy. 136. ᾿βᾶς 
ἕξδομος Er. fr. XVII. τὸν ἀμφὶ àv 
ῥιφέντα Mel. fr, XXVIII. εὔθηλοι 
βόες lph. A. 579. τὸν ἀμφὶ aci 
βοκόλον τραφέντα ib. 1292. Bác iA- 
Souev. νίψοντες dé. T. 255. ἐπεὶ 
βῷς πόντον sos ἄλλομεν ib. 261. 

BPAX 

ἡλία ἁγναὶ βόες "Tr. 439. 
κεροφόρων βοῶν Bac. 690. βᾶς εἰς 
&pepac εἰσβαλὼν El. 79. feci kal 
ποίμναισιν εὐβοτωτάτην Cresph. fr. 
XIII. 3. 

BésaSpuov. πρὸς Ἴδης βόταϑμα Iph. 
A. 76. λιπὼν (jázaSpa Hel, 29. 

Bésa3poc. ἀμφὶ βετάϑμες Hel. 363. 
Βεσφαγεῖν El. 627. 
Bérac. ἀνὴρ βότας Hec. 646. ᾿ἸΙδαῖον 
βέταν ib. 944. fjárav φόνον Hip. 537. 
ταϑμὲς ἐπὶ ()ára An. 280. 

Βεφορβεῖν. ἐβεφόρβεν ξένῳ AI. 8. 
Βεφόρξιον. βεφόρξια ἄγεσϑαι Al. 1034. 
ὡς ὁρᾷ βεφόρξια πίπτοντα Iph. T. 
301, εἰς πατρὸς βεφόρξια Mel. fr. 
XXI. 

Βεφορξός. βεφορξὸς ἥκει Iph. T. 237. 
vid. etiam v. 265. βεφορξὸς ἀνὴρ ib. 
462. βεφορξὸς ἄξιος δόμων; El. 
252. 

Βραξεία. ὅπως κλύοιμί à κοινὰς βρα- 
ξείας Ph. 453. 

Βραξεύειν. βραξεύειν τὸς λόγες Hel. 
1002. σὲ χρὴ βραξεύειν πάντα ib. 
1079. 

Βραξεύς. ἡμῖν r8 $óve “γεν βραξεὺς 
Or. 1065. βραξεὺς Aóya r8 εἰμὶ 
Med. 274. μόχϑων βραξεὺς Hel. 
710. δίκης βραξεῖς Or. 1650. 

μυκήματα 

Βραδύνειν. σύ τοι βραδύνεις Her. 
733. 

Βραδύπες. βραδύπον ἤλυσιν ἄρϑρων 
Hec. 66. 

Bpaóóc. ἔχεις με--- βραδὺν Hec. 863. 
κἀν βραδύς τις ἦ λέγειν Her. F. 237. 
cf. etiam Tel. fr. XIX. 2. βραδεῖ ποδὶ 
s£ix8ca Fr. inc. II. 3. ὠφελεῖν πά- 
τραν βραδὺς Fr. inc. B. 32. 2. βραδεῖς 
μῦϑοι Ph. 456. τὸ r8 ποδὸς βραδὺ 
Ion. 742. 

Bpavpovía ϑεὰ Iph. T. 1463. 
ἔπραξε βέλησιν, ἣν ἐβόλετο Βραχίων. νέῳ βραχίον: Hec. 15. ἐκ 

vé8 βραχίονος ib. 407. ἀσπίδ᾽ ἀμφὶ 
βραχίονι κεφίζων Ph. 128. περιξαλὼν 
βραχίονι Iph. T. 796. καλλίπηχυν 
Ἕκτορος βραχίονα Tr. 1194. κορυ- 
φαῖς ὑποξαλὼν βραχίονα Bac. 948. 
βραχίονος ἀγχόναισιν Her. F. 154. 
νεανίαν ϑώρακα καὶ βραχίονα ib. 1095. 
βραχίων σϑεναρὸς El. 389. καρτερᾷ 
βραχίονος Antiop. fr. V. 3. πολεμίῳ 
βραχίονι 'Tel. fr. II. 2. ὦ βραχίων 
Her. 740. εἴ μοι γένοιτο φϑόγγος ἐν 
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βραχίοσι Hec. 886. λαιοῖσιν ἐν βρα- 
/ 1) ΄ a , d χίοσιν Ph. 1143. νέοι βραχίοσιν Sup. 

738. νέων βραχιόνων ἡ ξητὴν τύπον 

Her. 858. σϑενόντων τῶν ἐμῶν βρα- 
χιόνων Her. F. 312. παρεσπίζοντ᾽ 

ἐμοῖς βραχίοσιν 1b. 1099. 
Βραχύς. βραχὺς λόγος Or. 446. et fr. 
inc. XC. 1. £v βραχεῖ χρόνῳ Ph. 

924. κέρδος σὺν μόχϑῳ βραχεῖ Hip. 
96. βραχὺν βίοτον ἐμπνέων ἔτι 10. 
1246. βραχύς σοι---ἣν βιώσιμος χρό- 
voc Al. 652. βραχὺς αἰὼν Bac. 395. 
βραχὺς ὁ μόχϑος εἰσιδεῖν ib. 1278. 
τὸν ἀφ᾽ ὑψηλῶν βραχὺν ᾧκισεν Mer. 
613. εἰς βραχὺν χρόνον Her. F. 957. 

cf. etiam El. 940. βραχεῖ μύϑῳ Er. 
fr. II. 5. βραχεῖαν ἡμέραν Med. 1248. 
γνώμῃ βραχείᾳ Hip. 644. βραχείας 
προφάσεως ἔδει Iph. A. 1180. βραχεῖα 
τέρψις ἡδονῆς κακῆς Er. fr. IL. 28. 

ἐν βραχεῖ σοι τἀμὰ δηλώσω κακὰ ΟΥ. 

732. vid. etiam Sup. 566. et 901. Iph. 
A. 829. Hel. 1538. et 28:0]. fr. V. 1. 
τὸ σϑένος βραχὺ Ph. 745. cf. etiam 

ZEol. fr. IX. 1. ὅταν βλέπω βραχὺ 
Ion. 744. βραχὺ ἀναΞένει Or. 156. 
γυναιξὶ πιτεύω βραχὺ ib. 1103. 

ἐμπνέων βραχὺ Ph. 1428. τοῖς Saváct 
διαφέρειν βραχὺ Tr. 1248. βόλομαί͵ 
σ᾽ εἰπεῖν κακῶς, εὖ, βραχέα Iph. A. 
378. ταῦτά σοι βραχέα λέλεκται ib. 

400. ἐκ βραχιόνων, paucioribus verbis 
Sup. 478. 

Bp£uew. ὅταν ἱερὰ παίγματα βρέμῃ 

Bac. 162. πάταγον ἀσπίδων βρέμειν 

Her. 832. πολλοῖς μὲν ἵπποις, μυρίοις 

δ᾽ ὅπλοις βρέμων Ph. 119. τρικυμίαις 

βρέμοντα Tr. 83. ἵππον ἐράνια βρέ- 

povra ib. 520. δεινὰ Εὐρυσϑεῖ βρέ- 
μων Her. F. 962. 

Bpérac. Ζηνὸς ὀρϑῶσαι βρέτας Ph. 

1256. cf. etiam v. 1482. βρέτας ϑεᾶς 

Al. 977. An. 311. et Iph. T. 980. 

986. 1179. et 1477.. ἔτ᾽ ἐν δόμοισι 

βρέτας Iph. T. 1040. cf. etiam v. 

1044. 1165. 1199. 1291. 1453. 148l. 

et 1489. βρέτας Διὸς rpomaía Her. 

936. Παλλάδος σεμνὸν βρέτας El. 

12954. ϑεῶν συλᾷν βρέτη Dan. fr. 

1:5; 

Βρέφος. βρέφος ἦν τότε ΟΥ. 377. 

σπείρας βρέφος Ph. 22. ἐκϑεῖναι fp£- 

$oc ib. 25. ἔτι βρέφος ib. 655. et 

Iph. T. 232. et 1250. βρέφος ἔκξολον 

» 
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οἴκων Ph. 811. βρέφος φονεύειν An. 
300. βρέφος διδάσκεται λέγειν Sup. 
914. βρέφος τὐμὸν προσέρισας Iph. 
A. 118]. βρέφος ἁπαλὸν ἔξαλε ib. 
1286. βρέφος ἔλιπον Iph. T. 834. 
8 κτανὼν βρέφος ΤΥ. 921. βρέφος 
τοσόνδ᾽ ἐδείσατε ; lb. 1165. εἰς ὄλυμ- 

πον βρέφος ἀνήγαγεν νέον Bac. 289. 
τὸ Διὸς βρέφος 1b. 522. ὅτ᾽ ἦν βρέφος 
Hel. 11. ἀπήνεγκε βρέφος εἰς ἄντρον 

Ion. 16. βρέφος νεογνὸν ib. 31. et 
280. βρέφος λέγεσιν, sc. αὐτὸν ἀφι- 
κέσϑαι ib. 817. τεκᾶσα βρέφος Φοίξῳ 
ib. 503. νεογόνον βρέφος ib. 1339. 
βρέφος νήπιον ib. 1399. ἐμῶν βρέφος 
ἀγκαλῶν ib. 1484. δεῦρο πορϑμεῦσαι 
βρέφος ib. 1599. ἔτεκον μόνη βρέφος 

El. 1129. βρέφος, o infans An. 723. 
βρέφη φίλια Tr. 557. βρέφη Xerácauc 
Bac. 701. 

Bpéxew. μέϑῃ βρεχϑεὶς El. 326. 
Boiew. ὄμμ᾽ br ἐκοίμισ᾽, 8r ἔξριξεν 
Rh. 825. 

Βρίϑειν. ὄλξῳ ῥβρίϑειν εὐϑαλεῖ τ᾽ εὐ- 
καρπίᾳ "Tr. 216. ξίφεσι βρίϑων καὶ 
πυρὶ καὶ μάχαις Ph. 155]. πίνῳ βέ- 
ἔριϑα El. 305. τῷ à βρίϑεται ; Cress. 
ΤΟΙΣ. 2. 

Βρῖϑος Tr. 1050. 
Βρόμιος. Βρόμιον ἔνϑα τέκε μάτηρ Ph. 
652. Βρομία παράμεσος ἑορταῖς ib. 
792. ϑοάζω Βρομίῳ πόνον ἡδὺν. Bac. 
65. Βρόμιον παῖδα ϑεὸν 3e&8 ib. 84. cf. 
etiam v. 88. 115. 141. 329. 375. 440. 
536. 546. 593. 629. 725. 789. 974. 
et 1248. ὁ τάδε Βρόμιος Cy. 63. 

Βρομίε πόλιν ἔοιγμεν εἰσξαλεῖν ib. 
99. oi Βρόμιον ἀνήρπασαν ib. 112. 
Βρομίο πῶμα ib. 128, τὸν φιλοκισσο- 
φόρον Βρόμιον ib. 617. Βρόμιος"ἐναί- 
ρει γᾶς τέκνον lon. 2106. παρὰ Bpó- 
juo» οἰνοδόταν Her. F. 682. ὦ Βρόμιε 
Cy. 1. Βρόμιε, Βρόμιε Bac. 411. et 
584. ὦ "ναξ Βρόμιε ib. 1030. 2) 
adjecl. βρόμιος σηκὸς Ph. 1740. βρο- 
μίῳ ϑύρσῳφ Her. F. 890. ἔϑειρα βρο- 
μίων Hel. 1380. κρόταλα βρόμια ib... 
1324. 

Βρόμος. βαρὺν βρόμον μεϑῆκε Hip. 
1202. βρόμον ἐπὶ φόνιον Her. F. 
1212. 

Βροντή. νερτέρα βροντὴ Διὸς El. 748. 
δεινὰ κτυπήματα βροντῆς Sis. fr. I. 33. 
βροντῆς πνεῦμα Fr. inc. CXXXVII. 



BPOT 

βροντᾷ σεναγμὸς ἦν ὅμοιος Ph. 1040. 
βροντᾷ ἀμφιπύρῳ Hip. 559. πταμένας 
Διὸς βροντᾶς Dac. 90. vid. etiam v. 
599. βαρύξρομοι βρονταὶ Ph. 190. 
Διὸς βρονταῖσιν εἰς ἔριν κτυπῶν Cy. 
327. 

Βρότειος. βρότειον αἱμάσσοντες λαιμὸν 
Iph. A. 1084. φῶτα βρότειον Bac. 
542. βροτείῳ ib. 1002. λαιμῶν βρο- 
τείων Her. 822. τῶν βροτείων ὡς 
ἀνώμαλοι τύχαι Scy. fr. 11..1. βρο- 
τείας ὁμιλίας Hip. 19. τῆς βροτείας 
φρενὸς ib. 930. ψυχὴν βροτείαν Sup. 
777. βροτείαν ἐσχάραν Rh. 928. 
δυστυχίᾳ βροτείῳ El. 741. εὐγένειαν 
βρότειον Alex. fr. XII. 2. βρότειαι 
πημάτων ὅσαι τύχαι Antiop. fr. XXI. 
l. αἷμα βρότειον Ph. 945. et Iph. T. 
406. βρότειον γένος Hip. 618. et 
CEd. fr. XVII. 15. et βροτείῳ γένει 
Hel. 1354. οἱ yévec βροτεία Sis. fr. 
I. 7. ἐν τοῖς βροτείοις Tph. T. 573. 
βρότεια λεύσσοντες πάϑη Fr, inc. 
CXLIV. 2. τὰ βρότεια κραίνει ΕὟ. 
inc. CLXXXVII. 2. 

Βροτήσιος. βροτησίᾳ χερὶ Or. 271. 
μορφὴν βροτησίαν Bac. 4. κακῶν 
ἀπαλλάξασα τῶν βροτησίων An. 1256. 
ϑύμασι βροτησίοις χαρεῖσα Iph. A. 
1524. 

Bporoxróvoc. ϑυσίαις ἥδεται βροτοκτό- 
νοις Iph. '. 384. 

Bporóc Iph.'. 895. ἐκ ἐᾷν βροτὸν τὸν 
αὐτὸν αἰεὶ δυστυχῆ kaSecávac Ph. 86. 
Dporóc “εἰς ᾿ϑεὸν. An. 1197. δέαιὸν 

᾿ ἧγδϑμαι βροτὸν Her. F. 283. κράτιτον 
μὴ φῦναι βροτῷ Bel. fr. XVI. 2. ὅϑεν 
σ᾽ ἐμφανῶς κλήζει βροτὸς Phaéth. fr. 

; ταύρα καὶ (jpora διπλῇ φύσει 
Thes. fr. VII. 2. ἐπίσημος ἐν βροτοῖς 
Hec. 379. et Hip. 108. πάντα τὰν 
βροτοῖς ἐπισκοπεῖν Hec. 491. à ῥᾳ- 
διον βροτοῖσιν ib. 664. πολυπονωτά- 
τὴν βροτῶν ib. 722. ἀϑλιωτάτη βρὸ- 
τῶν ib. 811. τοῖς βροτοῖς πολλὴ χάρις 

εἴ. 882. τῶν πολυπόνων βροτῶν Οὐ. 
"176. βροτῶν ὁ πᾶς ἀςάϑμητος αἰὼν 
ib. 979. βροτοῖς ἔρωτες ὡς κακὸν 
μέγα Med. 380. πολλὴ ἐν βροτοῖσι 
Mip. 1. μοχϑεῖν βροτοῖσιν ἀνάγκη 
ib. 207. βροτῶν γένος ib. 1415. βρο- 
τοῖς ἅπασι κατϑανεῖν ὀφείλεται ΑἹ. 
785. χρὴ εἰπεῖν ἐδέν᾽ ὄλξιον βροτῶν 
An. 100. τὰ χείρονα πλείω βροτοῖσίν 

ἘΡΥΟΙ 

ἐστι τῶν ἀμεινόνων Sup. 197. sed 
contrarium vid. vers. 199. ὦ raAat- 
πώροι βροτοὶ ib. 949. ἀπροσδόκητα 
βροτοῖς τὰ τῶν ϑεῶν Iph. A. 1610. 
μαντείας βροτοῖς ἀναφαίνων Iph. T. 
1255. vec βροτῶν 'T'r. 886. ἀοιδὰς 
δόντες Vsépow βροτῶν ib. 1245. ὁρῶ- 
σιν τὰ βροτῶν Οὐρανίδαι Bac. 392. 
ἡδομένα βροτῶν ἐρημίαις ib. 873. τί 
τὸ κάλλιον παρὰ ϑεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 
ib. 876. et 896. ὀργὰς πρέπει ϑεὸς 
8X ὁμοιᾶσϑαι βροτοῖς ib. 1346. μηδέν᾽ 
αἰτιῶ βροτῶν Ογ. 284. ἔργοις βροτῶν 
ib. 375. ᾧ ϑεῶν dv, ij βροτῶν, μέλει 
ib. 601. ἀϑλιώτατος βροτῶν Hel. 810. 
et Antig. fr. I. 2. κρινός ἐξιν δρανὸς 
πᾶσι βροτοῖς Hel. 912. βροτῶν ὑπη- 
ρέτον χαίρασιν Ion. 638. κάμνασι καὶ 
βροτῶν αἱ συμφοραὶ Her. F. 101. πε- 
ρίβλεπτος βροτοῖς ib. 508. οἱ ἀμείνο- 
vec βροτῶν ib. 634. φρονεῖν βροτὲς 
ἐξάγεται ib. 775. εὐεργέτης βροτοῖσι 
10. 1252. αἱ φύσεις βροτῶν ἘΠ. 368. 
βροτῶν μαντικὴν χαίρειν ἐῶ ib. 400. 
ἔχϑιτος βροτῶν ib. 832. Ζεῦ πανδερ- 
κέπα βροτῶν ib. 1177. τίνος: ϑεῶν 
βροτῶν τε πρευμενᾶς τυχὼν Dan. 9. 
πλεῖτα σφάλλει βροτὸς /Eol. fr. ILI. 
2. διὰ δ᾽ ἔκρινεν---γᾶ βροτὸς Alex. fr. 
XII. 4. ἐκ αἰσχρὸν ἐδὲν τῶν ἀναγ- 
καίων βροτοῖς And. fr. X. 1. ὅστις 
εὐτυχὴς ἔφυ βροτῶν ejusd. fr. XX. 1. 
ἐγγὺς ναίειν τῶν βροτῶν ejusd. fr. 
XXVI.42. τὸ μαίνεσϑαι ἄρ᾽ ἦν ἔρως 
βροτοῖς Antig. fr, VII. οἰκτρὰ τὰ 
δυστυχῆ βροτοῖς ἅπασι Antiop. fr. 
XXXIX. 2. βροτοῖσιν εὔκρας à γένοιτ᾽ 
ἄν ἡδέως ejusd. fr. XLI. δεξίωμα 
κάλλιξον βροτοῖς Bel. fr. XV. 1. πᾶ 
δὴ τὸ σαφὲς ϑνητοῖσι βροτοῖς ; ejusd. 
fr. XX. 1. πέπονϑ᾽, ὅπερ ἅπαντες 
βροτοὶ Cresph. fr. VI. 1. εὔγω γέ- 
νεσιν βροτῶν Cret. fr. II. 18. ἐκ τῶν 
πόνων τἀγαϑ᾽ αὔξεται βροτοῖς Er. fr. 
X. ]. ὦ κακοὶ τιμὰς βροτοὶ Inus fr. 
ἸῸΝ ἀρετὴ βροτοῖς νόμισμα κεῖται 
πᾶσιν CEd. fr. V. 2. τὰς βροτῶν 
γνώμας σκοτίζων CEnei fr. V. 1. ὁ 
πλεῖτα πράσσων πλεῖσϑ᾽ ἁμαρτάνει 
βροτῶν CEno. fr. 1. τὸν ὄλξον ἐδὲν 
80au8 κρίνω βροτοῖς Pelei fr. IV. ]. 
βροτῶν νοσᾶσιν οἱ βλέποντες Phry. fr. 

XV.2. ὁπᾶς ἀσϑενὴς αἰὼν βροτοῖς 
Plis. fr. VI. 3. ἐλπίδες ψεύδεσι [βρο- 

ΒΨ, 
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τὸς Pro. fr. VI. πόνος ἐκέτ᾽ ἀλγύνει 

βροτὲς St. fr. V. 2. αἰδὼς ὀργῆς 

πλεῖον ὠφελεῖ βροτὸς "Tem. fr. IV. 

βροτοῖς τὰ μείζω τῶν μέσων τίκτει νό- 

σας Er. inc. XXIX. 1. σὺν τοῖσι 

δεινοῖς αὔξεται κλέος βροτοῖς Fr. inc. 

XLVI. βροτοῖσι δυσμενὴς Fr. inc. 

LIII. 8. τὸ μὴ γενέσϑαι κρεῖσσον, ἢ 

φῦναι, βροτοῖς ΕὟ. inc. LXXX. et 

CXLVIII. 1. ubi pro βροτοῖς legitur 
βροτός. à φιλόζωοι βροτοὶ Fr. inc. 

LXXXI.6. σπέρμα δύτηνον βροτῶν 

Fr. inc. CXL. ὄὅϑ᾽ ὅμοιον ἐδὲν, 8r 
ἴσον βροτοῖς Fr. inc. CCXXVI. xpv- 
σός ésw, ὃς βροτῶν ἔχει κράτος Fr. 
inc. B. 36. et sic compluribus aliis 
locis βροτοὶ pro hominibus occurrit. 

BporoóSópoc. σκῦλα βροτοφϑόρα Aug. 
ἔν. TX 17 

Bpóxoc. εὐτρέπιζε βρόχον δέρῃ Or. 
951. xpsuasóv ἅψεται ἀμφὶ βρόχον 
Hip. 770. cf. etiam v. 802. βρόχῳ 
δέρην ἐρανίῳ πελάσαι Al. 229. περί- 
βαλε βρόχον Bac. 1020. βρόχῳ ἅψα- 
σαν δέρην Hel. 135. ἀγχόνειον βρό- 
χον κατεδήσατο 10. 692. λαιμῶν ἐξά- 

ψειν βρόχον ἀμφὶ δέρην lon. 1065. 
δεσμὰ σειρεύων βρόχῳ Her. F. 1009. 
βρόχες ἅπτειν κρεματὸς Or. 1035. 
εἰσπεσᾶσα δικτύων Dpóxsc ib. 1315. 
κρεματοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένη Hip. 

779. ἐξ ἐπισπατῶν βρόχων ib. 783. 

χέρας βρόχοισι κεκλειμένα An. 503. 
χέρας βρόχοισιν ἐκδήσαντες 10. 557. 
βᾶν $ λέοντ᾽ ἤλπιζες ἐντείνειν βρόχοις; 

ib. 721. τί pe βρόχων εἴργεις ; ib. 
846. βρόχοις ἀνικήτοισιν ib. 997. 
δεσμὰ καὶ póxec λαβὼν χεροῖν Iph. 
T. 1411. ἐν βρόχοισι δέσμιοι λελῃσ- 
μένοι Rh. 74. βρόχες ἀρτωμένη Tr. 

1012. μὲ βρόχοισι συνάψει Bac. 545. 
cf. etiam v. 615. τῷδε περὶ βρόχες 
ἔβαλλε γόνασι 10. 619. ἄνευ βρόχων 
ib. 1172. ϑηρῶν βρόχϑς κομίζετε Hel. 
1185. ὃν ἐν βρόχοις ἑλὼν Her. F. 
153.. βρόχοισιν ἀρκύων γενήσεται 
ξιφηφόροισι 1b. 729. δολίοις βρόχων 
ἕρκεσιν El. 154. βρόχοισι καὶ πέδαισιν 
St. fr. III. 5. 

Βρύειν. βρύετε, βρύετε χλοηρᾷ σμίλακι 

Bac. 107. παγαῖς δακρύων ἀχέων τε 

βρύει Lic. fr. fin. ἕλκεσι βρύων lr. inc. 
CCXI. 

Βρύκειν Cy. 358. βρύκων ib. 371. 

BOMO 

Βρῶσις. τὴν ἐμψύχων βρῶσιν ἐδετῶν 
πεφύλαγμαι Cret. fr. II. 20. 

Bporóc. βρωτοῖσι kai ποτοῖσι Sup. 

1110. 

Βύειν, vel βύζειν. τῆς ϑανέσης εἰς 
ϑάλαμον βύσας Al. 1058. 

Bópsa. χεῖρα βύρσης κτύπα παύσας 
Bac. 513. βύρσαν ἐξέδειρεν El. 824. 

Βυρσοτενής. τύμπανα λάβετε βυρσοτενῆ 
Hel. 1363. 

Βυρσότονον κύκλωμα Bac. 124. 
Βύσσινος. βυσσίνες πέπλες Bac. 819. 

Βῶλος. βῶλον ἐξ ̓ Ολύμπε Or. 983. 

Βώμιος. ἐφ᾽ ὅ σὺ βώμιος ϑακεῖς Her. 

239. βώμιοι πιτνᾶντες An. 357. βώ- 

μιοι ἐπιτάται Iph. T. 1284. ἱκέται 

καϑεζόμεσϑα βώμιοι Her. 33. cf. etiam 

v. 197. μητέρα βωμίαν ἐφημένην Sup. 

93. ϑυσίαν βωμίαν Iph. A. 1593. 

ἀμφὶ βωμίαν ἔπτηξε κρηπῖδα Her. F. 

984. βώμιοι ἐσχάραι Ph. 281. ἀμφὶ 

βωμίες λιτὰς ib. 1738. ἀμφὶ βωμίες 

τροφὰς Ton. 52. 

Βωμολόχος. βωμολόχων ἀνϑρώπων 

Epist. IV. 

Bopóc. βωμῷ πρὸς ϑεοδμήτῳ Hec. 23. 

dóév σ᾽ ὀνήσει---ἰ βωμὸς An. 162. 

aipáre ϑεᾶς βωμὸν ib. 259. προλείπω 

βωμὸν ib. 412. ἁγνὸν βωμὸν ϑεᾶς 

ib. 428. βωμδ Θέτιδος ἀποσπάσαντές 

με ib. 566. cf. etiam Her. 250. ἔτη 

"i βωμδ An. 1124. (jeu& κενώσας 
ἐσχάραν ib. 1139. Bwp& πέλας 10. 
1157. Iph. A. 1427. et Her. 73. 
ἀμφὶ βωμὸν Iph. A. 676. et 148]. 
Iph. T. 705. Rh. 508. Her. F. 1145. 

ΕἸ. 792. ἐκ ἔχω βωμὸν καταφυγεῖν 

ἄλλον Iph. A. 911. βωμὸς ϑεᾶς μοι 

μνῆμα ib. 1445. ἐνδεξιόσϑω βωμὸν 

1b. 1473. βωμὸν δαίμονος ϑεᾶς ib. 

1514. πρὸς βωμὸν ϑεᾶς ib. 1555. cf. 

etiam v. 1568. et 1589. Iph. T. 258. 
ὡς μὴ μιαίνοι βωμὸν φόνῳ Iph. A. 

1595. βωμὸς,---ὃ xarasáz& φόνος 

Iph. T. 72. παρὰ βωμὸν ἦν δάκρυα 
ib. 859. ϑυόεντα βωμὸν Tr. 1061. 
βωμὸς 3:8 Her.61. βωμὸν karasé- 

ψαντες ib. 125. εἰ παρήσω τόνδε 

συλᾶσϑαι βωμὸν ib. 245. ἐκ ἂν λί- 

ποιμι βωμὸν ib. 345. βωμϑ σπανί- 

ζεσα Hel. 806. ἐπὶ βωμὸν Ion. 1255. 

ὄτε βωμὸς---σώσει oc ib. 1275. 8 βω- 

μὸν ἔπτηξεν ϑεᾶ ib. 1280. ἔκλειπε 

βωμὸν ib. 1306. τὲς ἀδίκες βωμὸν 
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8x ἵζειν ἐχρῆν ib. 1314. λείψω βω- 
μὸν ib. 140]. βωμᾶ λιπᾶσα ξόανα ib. 
1403. βωμὸν καϑίζω Διὸς Her. F. 
48, βωμὸν πέριξ νήσαντες ξύλα ib. 
243. ἐν κύκλῳ βωμ ib. 927. βωμὸν 
ἔπτηξ᾽ ὕπο ib. 974. βωμὸς Πειϑᾶς 
Antig. fr. II. 2. βωμὸν προσίζει Fr. 
inc. XLII. 2, 19« πρὸς βωμὲς Hec. 
146. βωμῶν ἀποσπάσαντες ib. 290. 

ἰδὼν βωμὲς Seo» Ph. 370. ὦ ϑεῶν 

βωμοὶ πατρῷοι 1)». 607. πάντων ϑεῶν 
ἐπὶ βωμοῖς Al. 131. πάντας βωμὸς 
προσῆλϑε ib. 108. ἐπὶ βωμὸς ἐλϑεῖν 
ib. 976. βωμὲς κγισσᾷν βαεϑύτοισι 

προστροπαῖς ib. 1159. ὃδδλοι βωμὲς 
ϑεῶν, scil, καταφυγὴν ἔχοσι Sup. 268. 

ΓΑ 

ἔν ϑ᾽ " Aprepic. βωμὲς ἔχει Iph. T. 86. 
βωμὲς αἰαζόντων ib. 226. βωμῶν 
ἀπείργει lb. 388. διατέγγει βωμὲς ib. 
404. βωμὲς μηλοϑύτας ζητᾶσα ib. 
1116. βωμοῖς παρίΞφατο ib. 1314. ὃν 
τοῖσδε βωμοῖς Sed καϑωσιώσατο ib. 
1320. λείπω βωμὲς ἐμὲς Tr. 25. 
ἀμφὶ βωμοῖσι ib. 802. ἄξω ᾽πὶ βωμὲς 
Dac. 1356. βωμοῖς ἄφλεκτοι πέλανοι 
Hel. 1350. βωμοί μ᾽ ἔφερβον Ion. 
323. ἀμφὶ βωμὲς lb. 422. βωμοί 
πέλας ib. 938. βωμῶν Μυκηναίων 
El. 674. προχύτας---ἔβαλλε βωμὲς 
(i. e. εἰς (3) ib. 804. ϑεῶν βωμὲς 
ῥνώμεϑα Er. fr. I. 20. 

id» 
Γᾶ, dor. pro γῆ. γᾶς σκότον Hec. 208. 
τῷ Σιμεντίδι γᾷ ib. 641. ἀπὸ γᾶς 
Ἰλιάδος ib. 941]. γᾶς ἐκ πατρῴας ib. 
947. μεσόμφαλοι μυχοὶ γᾶς Or. 331. 
κατὰ γᾶν ib. 830. et 1398. et Al. 237. 
et Dac. 371. γᾷ Κυκλωπεία Or. 963. 
$p80a $p80a γᾶ γᾶ ib. 1373. ὦ Ζεῦ, 
καὶ γᾷ 1b. 1496. et Med. 148. Ka?- 
μεέων γᾶν Ph. 224. ἔξας γᾶν πατρῴαν 

db. 802. ἔμολε τάνδε γᾶν ib. 641. 
ἐξανῆκε γᾶ πάνοπλον ὄψιν ib. 674. 
ξυνῆψε φίλᾳ γᾷ ib. 677. βᾶθι τάνδε 
γᾶν ib. 087. ἁπάντων γᾶ τροφὸς ib. 

| 693. ἀμῦναι τᾷδε γᾷ ib. 695. γᾶς 
βασιλεῦσι ib. 806. ὦ γᾶ ib. 825. 
γᾶς 'EpexyÜidüv ἄπο ib. 859. γᾶς 
λόχευμα ib. 1026. Θηξαέαν γᾶν | ib. 
1052. γᾶς ὑπὲρ πατρῴας ib. 1063. 
τὰ ἑπτάπυργα κλεῖθρα γᾶς ib. 1065. 
ἐπέσσυτο τάνδε γᾶν 1b. 1072. ἰὼ γᾶ 
ib. 1297. et Med. 1251. Iph. A. 1497. 
Tr. 1302. El. 1177. σκοτίᾳ γᾷ Ph. 
1735. γᾶς πατρίας ςέρεσθαι Med. 
653. ὦ γᾶ καὶ φῶς Hip. 672. Κρη- 

* σίας ἐκ γᾶς ib. 79. ἐπ’ ἀπείρα γᾶς 
ib. 768. τὸ κατὰ γᾶς ϑέλω, τὸ κατὰ 
γᾶς κνέφας μετοικεῖν ib. 836. ἐκ πα- 
τρῴας γᾶς 1b. 1148. ὅσα γᾶ τρέφει 
ib. 1278. Φθιάδος ἐκ γᾶς An. 862. 
πιτνᾶντα πρὸς γᾶν ib. 1226. γᾶν 
φίλαν Ἰνάχε ϑεῖτο Sup. 371. πέδον. 
γᾶς ib. 829, κατὰ γᾶς ib. 1024. et 

Rh. 831. Ion. 1441. et El. 144. εἰς 
γᾶν Ἑλλάδα Iph. A. 771. ἴχνος ἐν 
γᾷ κρόϑσαι 1". 1048. Ἑλλάδος ἐκ γᾶς 
Iph. T. 448, ᾿Αθηναίων ἐπὶ γᾶν ib. 
1131. γᾶς πελώριον τέρας ib. 1247. 
μέσον γᾶς ἔχων μέλαθρον ib. 1258. 
γᾶς παῖδα ib.1959. κατὰ δνοφερᾶς 
γᾶς ib. 1265. πρὸ γᾶς Rh. 243. et 
Her. 622. viv ἅδε γᾶ---οἴσει Rh. 
377. ἐπὶ γᾶν Φρυγῶν ib. 721. πα- 
τρῴας ἀπὸ γᾶς Tr.164. τὰν ἀγχι- 
σεύεσαν γᾶν ib. 224. εὔανδρον ὀλ- 
ξδίζων γᾶν ib. 229. τᾶσδε γᾶς πόσιν 
ib. 854. γᾷ πατρίᾳ ib. 857. ἐρανία 
—karaóÜ0tve. γᾷ ib. 1299. εἰς φίλαν 
γᾶν ἐμπεσεῖσθε ib. 1319. ὄνομα γᾶς 
ἀφανὲς εἶσιν ib. 1322. ᾿Ασίας ἀπὸ 
γᾶς Bac. 64. γᾶ πᾶσα χορεύσει ib. 
114, γᾶ, o terra Her. 748. τᾶς 
πατριώτιδος γᾶς ib. 755. ὅδας γᾶς 
ib. 771. λιμένων ψαύσειε πατρίας 
γᾶς Hel. 529. παντοδαπᾶς ἐπὶ γᾶς 
ib. 532. Τρφάδος ἐκ γᾶς ib. 534. 
Πριαμίδος yácib. 1173. ἄχλοα πεδία 
γᾶς ib. 1343. cf. etiam v. 1501. τᾷ 
Λακαίνᾳ γᾷ ib. 1489. γᾶς τέκνον 
Ion. 218. μέσον ὀμφαλὸν γᾶς ib. 223. 
Φοιξήϊος yd ib. 461. γᾷ πατρίᾳ ib. 
483. τὸν γᾶς ἐνέρων τ᾽ ἐς ὄρφναν 
μολόντα Her. F. 852. γᾶς ἄναξ ib. 
746. γᾶν τέκνων τέκνοις μεταμείξει 
10. 796. γᾶς ἐξέξα ϑαλαμῶν ib. 807. 
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γᾶν ἄλλαν κατέχει El. 203. 
γᾶς τᾶς “Ἑλλανίδος ib. 1192. 

κδσα γᾶ Alex. fr. XIT. 4. 
I'aGeys adverb. pro γῆθεν 'Tr. 1106. 
Γαῖα. ὑπὸ γαῖαν Hec. 149. et AI. 
899. πόμ᾽ αἵματος γενήσεται γαίᾳ 
Hec. 393, καθεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ 
ib. 561. ἐπὶ γαίης ἁρμόσαι πόδας 
Or. 233. "Apyec γαῖαν ib. 713. 

γαίας ὑπερξαλόνθ᾽ Opec 1b. 1644. 
ἑπτάπυργος γαῖα Ph. 252. γαῖαν 
μαρτύρομαι ib. 629. αἵματος ἔδευσε 

γαῖαν 1b. 679. cf. etiam v. 1159. 
πένθεα γαίας ib. 814. πατρῴαν γαῖαν 
σῶσαι ib. 907. cf. etiam v. 955. τες 

ὑπερτείλαντας ἐκ γαίας Σπαρτὲς ib. 

1014. ἐλευθερώσω γαῖαν ib. 1019. 
ξίφος δικὼν ἐς γαῖαν ib. 1420. γαῖαν 
ὀδὰξ ἑλόντες Ib. 1482. πατρίδος ἀπό- 
προ γαίας ib. 1728. ἀποιμώξῃ γαῖαν 
Med. 82, γαίας τερμόνων ἔξω ib. 
276. εἰ φεύξομαι γαῖαν ib. 512. 
Ἑλλάδα γαῖαν κατοικεῖς ib. 537. 
ἄγεσιν 8 μεθῇς ἂν ἐκ γαίης ἐμὲ eb. 
736. ὄμνυμι γαῖαν ib. 752. ἔξειμι 
γαίας ib. 795. γαίας κοιράνοις ib. 
875. ἐς ἄλλην γαῖαν εἶμι ib. 1024. 
ἄξω παῖδας ἐκ γαίας lb. 1045. ἐπὶ 
γαῖαν ib. 1209. προσξλέπεις γαῖαν 
ib. 1328. γαῖαν εἶμι τὴν ᾿Ερεχθέως 
ib. 1984. ὑπὸ γαίας Hip. 196. πλή- 

σει πᾶσαν γαῖαν αἰσχίτων λόγων lb. 
692. προσξαλεῖν χθονὶ ἄλλην γαῖαν 
ib. 941. ἔξεῤῥε γαίας ib. 973. εἰσο- 
ρᾷς γαῖαν ; 10. 994. γαῖ ᾿Ερεχθέως 
ib. 1095. εἰς τὰ μαλθακὰ γαίας ib. 
1227. ποτᾶται ἐπὶ γαῖαν ib. 1272. 
ἐλθὼν γαῖαν τήνδε Al. 8. μολεῖν 
κατὰ γαίας 1b. 10. ἐπὶ γαίας πόδα 
πεζεύων ib. 872. πέμπομαι κατὰ 
γαίας An. δ04. γαῖα Φθιὰς 10. 926. 
πρὸς γαῖαν πιτνεῖ lb. 1103. σκῆπτρα 
ἐῤῥέτω ἐπὶ γαῖαν ib. 1224. χώματα 
γαίας Sup. 54. ἐλαύνεσ᾽ οἰκτρὸν εἰς 
γαῖαν δάκρυ ib. 96. τὰ ἐκ γαίας ib. 
206. συγγείτον᾽ οἰκῶν γαῖαν ib. 386. 
λαμπρὰ ἀκτὶς ἔξαλλε γαῖαν lb. 651. 
ἐς γαίας μυχὸς ib. 1205. ἐπὶ τὴν 
γαῖαν Iph. Δ. 600. Πριάμοιο κλεινὰν 
γαῖαν ib. 1070. cf. Tr. 838. et Cy. 

.908. εἰς Φρυγῶν γαῖαν Iph. A. 1526. 
et Cy. 283. Ἑλλάδος γαίας ὕπερ 
.Iph. A. 1554. γαίας ἐν νώτοις Iph. 
1.162. κατὰ γαίας 10. 169. ᾿Ασιή- 
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τιδα γαῖαν 10. 397. γαῖα μαντεῖον 
ἀφείλετο τιμὰν ib. 1200. ἴτωσαν εἰς 
σὴν γαῖαν 1. 148]. πρὸ γαίας Hh. 
154. et Ion. 278. et Er. fr. I. 44. 
ἀγχιτέρμων γαῖα Rh.426. εἰς γαῖαν 
ib. 480. γαίας εἰς μελάγχιμον πέδον 
ib. 962. πϑ γαίας τ. 190. φέγγος 
ὀλοὸν εἶδε γαῖαν ib. 851. γαῖαν Aá- 
καιναν Ib. 1109. γαῖά σε δέξεται 10. 
1227. χερσὶ γαῖαν γλύπτασα ἰΌ. 
1306. γόνυ τίθημι γαίᾳ ib. 1308. 
ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας Bac. 
743. τὸ γηγενὲς ὃρ. ἔσπειρ᾽ ὄφ- ἐν 
γαίᾳ ϑέρος ib. 1025. πρὸς 8p. καὶ 
γαῖαν ἐτήριξε φῶς Ὁ. 1081, τένες 
ἔχδσι γαῖαν; Cy. 117. σὴν γαῖαν 

ἥκομεν ib. 278. ἐλευθέρα γαῖα Her. 
62. τέσδε εἰς γαῖαν παρεὶς 1b. 154. 
ἐλεύθερον οἰκεῖν γαῖαν 10. 240, ἥδε 
γαῖα τοῖς ἀμηχάνοις βόλεται προσω- 
φελεῖν ib. 330. γαίας ἕρκος ib. 442. 

ἄλλην γαῖαν εὑρίσκειν ib. 497. ἥκεις 
ἐπὶ τήνδε γαῖαν ib. 80. ἐν ξένῃ γαίᾳ 
Hel. 75. γαῖαν εἰς ἄνολξον ib. 254. 
Λακεδαίμονος γαῖα ξυνώνυμος ib. 502. 
παρόντα γαίᾳ ib. 8939. κοινός ésw 
ἐρανὸς---καὶ γαῖα ib. 918. ἀπείργει 
ἐκ γαίας ib. 1284. πᾶσαν χρῆν γαῖαν 
βοᾶσθαι ib. 1450. γαίας ὄτ᾽ ἄγαν 
πρόσω ib. 1593. εἰς γαῖαν ἐξέξησέ 
με 0. 1632, γαίας παγὰν Ion. 147. 
πρόσω γαίας 'EXXav(ac 10.797. γαίας 
μεσσήρεις ἕδρας ib. 910. σπονδὰς 
δίδωσι γαίᾳ ib. 1198. ἐξημερῶσαι 
γαῖαν Her. F. 20. ὄτε γαίας ὅδρι’ ἂν 
ἐκξαῖμεν λάθρα ib. 82. ἥξειν γαίας 
Vmroib.296. ᾿Αργείας ὅρες γαίας El. 
All. ἐν κραταιλέῳ πέδῳ γαίας ib. 
535. γαίας τυραννεύσεσιν ib. 877. 
ποίαν γαῖαν ἐκλελοιπότα ZEg. fr. X. 
l. οἰκεῖν γαῖαν ZEol. fr. VI. ]. ἐκ 
γαίας Ar. fr. II. 2. γαῖα peyíen 
Chry. fr. VII. 1. χωρεῖ τὰ μὲν ἐκ 
γαίας φύντ᾽ εἰς γαῖαν ib. vers. 8. 9. 
γαίης Λακαίνης κύριον Cresph. fr. 
XIV. ἐρανός τε γαῖά τ᾽ ἦν μορφὴ 
μία Melan, fr. XXII. 2. Καλυδὼν 
ἥδε γαῖα Meleag. fr. 1.1. ἐρᾷ ὄμξρε 
γαῖα CEd. fr. XVII. 7. cf. etiam vers. 
10. δῶμα γαίας κλειφτὸν Pel. fr. ΠΙ. 
2. ἄλλη πρὸς ἄλλο γαῖα χρησιμω- 
τέρα "Tem. fr. XII. Ταῖαν πάντων͵ 
γενέτειραν Fr. inc. ΟΧΧΊΙΝ,1. γαῖα 
μιχθήτω πυρὶ Fr. inc. B. 27.1. γαῖα, 
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o lerra Al. 248. 

γαῖα Δαναῶν Or. 1021. ὦ γαῖα 
μῆτερ Hip. 601. et sine ὦ Fr. inc. 
CLXXVIII. 1. ὦ γαῖα πατρὶς Rh. 

869. et Tel. fr. L. 1. ὦ γαῖα σεμνὴ 
Ion. 1220. ὦ γαῖα Káópe Her. E. 
217. et 1389. et à πᾶσα Káópe γαῖα 
ib. 754. in plur. yaíac χλοηφόρας Ph. 
649. 

Γάλα. μελίκρατ᾽ ἄφες γάλακτος Or. 
11. γάλακτος παρὰ ματοῖσιν Ph. 
1525. ῥεῖ γάλακτι πέδον Dac. 142. 
λευκὸν γάλα ib. 699. et Cy. 388. 
γάλακτος ἐσμὲς εἶχον Dac. 709. yá- 
λακτι ζῶσι Cy. 122, βοὸς γάλα ib. 
180. πηκτθ γάλακτος ib. 189. γά- 
λακτος κρατῆρες πλέῳ lb. 215. ἐπεκ- 
πιὼν γάλακτος ἀμφορέα ib. 326. γά- 
λακτί σ᾽ ἐξέθρεψε Ion. 818. γάλακτι 
ἐκ ἐπέσχον τροφεῖα lb. 1492. ἔτ᾽ ἐν 
γάλακτι ὄντι Her. F. 1266. γά- 
Aakroc κίσσινον φέρων σκύφος And. 
fr. XXVII. 2. 

Γαλακτοπότας ἀνὴρ El. 169. 
l'aAávea, dor. pro γαλήνεια Hel. 1474. 
γαλανείᾳ χρησάμενοι Iph. A. 546. 
αλήνη. κρείσσων γαλήνης ναυτίλοι- 
σιν Or. 720. λαμπρὰ γαλήνη Dan. 
iri 07. 

Ταληνίζειν. 
LXXV. 4. 

Ταληνός. εἰς ξένος γαληνὸς ἦσθα Iph. 

T. 845. ἐκ γαληνῶν προσφθεγμάτων 
Hec, 1100. γαλήν᾽ ὁρῶ Or. 279. 

Γαμξρός. πένητα--- γαμξρὸν πεπᾶσθαι 
“Δα. 642, σὲ γαμξρὸν οἰηθεῖσ᾽ ἔχειν 
Iph. A. 986. Πριαμιδῶν γαμξρὸς 
ysv8 Rh. 167. κοιράνοισι γαμέρὸν 
πέλειν ib. 198. — γαμξρὸν νόμιζε 
Alemaon. fr. XI. 2. ἀξίως ἐμὸς 
«γαμξρὸς κέκλησαι Pro. fr. VIII. 2. 
δισσοῖς γαμέξροῖς Ph. 430. et Sup. 
132. κηδεύσας καλοῖς γωμξροῖσι Hip. 
635. ἐν σοῖσι γαμξροῖς An. 359. 
πρὸς παρόντας γαμξρὲς ib. 740. 

Ῥαμεῖν. γαμεῖ "EXévgv Or. 19. ὡς 
ἔγημ᾽ ὁ τοξότας Vápicib. 1409. γῆμαι 
πέπρωταί σ᾽ 'Epjuóvqv ib. 1054. ὃς 
οἴεται γαμεῖν νιν, d γαμεῖ ποτε ib. 
1655. γαμεῖ Λάϊός με Ph. 13. γαμεῖ 
τὴν τεκᾶσαν lb. 58. κακῶς γῆμαι ib. 
384. παῖδα γῆμαι βασιλέως Med. 
94. γαμεῖν γάμον ib. 587. cf. v. 
626. et Iph. A. 464. et 468. Tr. 1017. 

γαληνίζει φρένα Fr. inc. 

ὦ γαῖα El. 867. ὦ] 

ΓΑΜΕ 

et Melan. fr. IX. 1, γῆμαι λέκτρα 
βασιλέως Med. 594. zEíav ἐγὼ γῆμαί 
σε ib. 134]. γαμεῖν ἄλλην γυναῖκα 
Al. 373. γαμεῖν ἐκ ἄξιον ib. 631. 

ἣν ἔγημεν ἀντιδὲς ἴῃ. 959. ἐ γαμεῖς; 
ib. 1092. γαμεῖ τίς yw ; An. 347. 

φίλων àv γήμαιμ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρῶν lb. 976. 
γῆμαι ϑέλων ib. 1063. γαμεῖν ἐκ 
γενναίων χρεὼν ib. 1280. πικρὰν 
Φοίβου φάτιν ἔγημας Sup. 835. τὴν 
ἐμὴν ἐπεὶ γαμεῖς παῖδα Iph. A. 835. 
ἔγημες ἄκεσάν με ib. 1149. Oivouáe 
γαμεῖ κόρην Iph. T. 2. ἄλλως λέκτρ᾽ 
ἔγημεν ib. 538. μειζόνων γαμεῖν 
Rh. 168. γαμεῖ βιαίως σκότιον λέχος 
Tr. 44. “Ἑλένης γαμεῖ με δυστυχέξε- 
ρον γάμον ib. 357. ἔγημε τὴν Διὸς 
ib. 398. ἣν βίᾳ γαμεῖ ib. 902. γα- 
μεῖν ἀπ’ ἐσθλῶν Her. 300. ϑηρᾷ 
γαμεῖν μὲ Mel. 63. ἦ γαμεῖν τις 
τἄμ᾽ ἐβολήϑη λέχη; ib. 790. μὴ 
Πάρις γήμειέ σε ib. 1688. πόσις τίς 
σ᾽ ἔγημε ; Yon. 289. σὸν γαμεῖ λέχος ; 
ib. 297 ; ἐγημε----Αλκμήνην Her. F. 

1260. κᾷγημας αἰσχρῶς μητέρα El. 
916. γαμεῖ πονηρὰν ib. 1098. et 
Cress. fr. IV. 4. ἐκ τῶν ὁμοίων oi 
κακοὶ γαμθσ᾽ ἀεὶ Alex. fr. XI. γαμεῖτε 
νῦν, γαμεῖτε Cress. fr. IV. 1. ἐκ 
ἐπίτανται γαμεῖν Melan. fr. IX. 2. 
᾿Αλϑαίαν γαμεῖ Meleag. fr. 1. 4. κἂν 
--γήμῃ τὴν εὐδοκιμᾶσαν CEd. fr. II. 
8. εὖ γᾶν ὡς γαμεῖν ἔχεις Phi. fr. 

Xl.2. ἐκέϑ᾽ ὡραῖος γαμεῖ Phoen. fr. 
IV.2. σὴν κασιγνήτην γαμῶν Iph. 
T. 082. παρϑένες βίᾳ γαμῶν Ion. 
437. μῶν γαμᾶσα; Med. 606. ἀπ’ 
εὐγενᾶς γήμας Or. 1677. παῖδα γή- 
μας Κύπριδος Ph. 7. γήμας Κρέοντος 
παῖδα Med. 19. μὴ γήμαντα κτάνῃ 
ib. 42. cf. etiam v. 288. γήμας r$- 
pavvor ib. 877. μή ποτε γήμας AL. 
883. γήμας Πριαμιδῶν γαμέξρὸς γεν 
Rh.167. γήμας μὴ Tr. 898. ᾽᾿Ασια- 
τίδων γήμαντα τὴν ὑπερτάτην ib. 
1219. σὲ γήμας lon. 818. ἐχ ἕξεις 
κακὴν γήμας ἘΠ. 920, ἀνόσιον γήμας 
γάμον ib. 926. ἐπίσημα γήμαντι καὶ 
μείζω λέχη ib. 936. 2) Med. γα- 
μεῖσϑαι. ἢ γαμᾶμαι παιδὶ σῷ ; Ph. 
1667. εἰ γαμοίμην ib. 1678. ἣν 
ἐγήματο Med. 262. yáusc γαμεῖσϑαι 
Τὰ. 847. ὅπως νυμφίῳ γημώμεϑα ib. 
445. εἰς τύρανν᾽ ἐγημάμην ib. 474. 



I1 AUMAO 

γαμδὅμαι βίᾳ Hel. 839. 
μεῖται lon. 58. ἐγημάμεσϑα ϑανάσι- 
pov γάμον El. 247. γαμεμένην δρά- 
σειν τι Med. 288. πέμπειν 'Ax. ϑυ- 

γατέρ᾽ ὡς γαμεμένην Iph. A. 100. cf. 

etiam v. 362. et 905. πολλοῖς ἥδεται 

yapepéyg Cy. 180. ἁ γαμεμένα Τα. 

313. τὰς γαμομένας Iph. A. 1108. 

lapérac. ἀοιδὰς εὐδαιμονίας--- yapéra 

Sup. 998. ὁ σὸς εὐναῖος γαμέτας 

10. 1028. μακάριος ὁ γαμέτας Tr. 

312. 
Ταμήλιος. εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίε Med. 
673. γαμηλίες εὐνὰς ἀγῆλαι ib. 1026. 

ἀντὶ γαμηλίε Aéxec Or. 1050. μέλεσι 
γαμηλίοις Tr. 352. 

Dágoc. ζῆλον à σμικρὸν γάμε ἔχεσα 
Hec. 352. γάμος, 8 γάμος ib. 948. 
γάμο ἐσφάλης Or. 1078. ἔλαβε τὸν 
"EAévac γάμον ib. 1502. ὁ μεμπτὸς 
ἡμῖν ὃ γάμος Ph. 428. διὰ μιᾶς νύμ- 
φης γάμον ib. 584. γαμεῖν γάμον 
Med. 587. cf. etiam v. 020. εἴ σοι 
γάμον κατεῖπον ib. ὅ89. ὅποτε φήσω 
γάμον εὐφραίνειν πλέον, ἢ λυπεῖν AI. 

238. vés γάμε πόϑος ib. 1090. ὁ 
γάμον, ἀλλά ru ἄταν ἠγάγετο An. 
103. ὦ γάμος, ὦ γάμος ib. 1187. 
παρϑένοις κραίνων γάμον Sup. 139. 

ψευδῆ συνάψας γάμον Iph. A. 105. 
τὸν 'EAévme γάμον γήμας ib. 467. 
Πηλέως εἰς γάμον ἦλθον ib. 1044. 
γάμον Νηρηΐδος ib. 1078. Ἰναχίδαις 

γάμον ib. 1088. εἰς αἱματηρὸν γάμον 

Iph. T. 371. γάμος ἐκ ἐσϑλὸς 10. 

819. γάμον ςείχει συνάψων ib. 1228. 
μέλπετ᾽ ἐμὸν γάμον 'Tr. 339. “Ἑλένης 
δυστυχέξερον γάμον ib. 857. διὰ γά- 
μον μιᾶς ἕνα γυναικὸς 10. 498. το- 

σόνδ᾽ ὁμὸς γάμος ὥνησεν Ἑλλάδα ib. 

932. γάμον ϑεῶν τινος πειρωμένη 
ib. 979. τὴν ὥραν γάμε Her. 579. 
γάμον ἱεῖσα γοερὸν Hel. 188. ὡς 
ἕλοι γάμον ἐμὸν ib. 241. γάμον ἄγα- 
μον ib. 096. ἣ ̓ πὶ τῷ "ug κάλλος ἐκ- 

τήσω γάμῳ ib. 1108. óbsqvov γάμον 
Ion. 941. ἐγημάμεσϑα ϑανάσιμον 
γάμον El.247. γάμον τοιᾶτον λαξὼν 
19. 258. ἀνόσιον γήμας γάμον ib. 
926. τίνα γάμον εἶμι; ib. 1199. 
τοῖσδε μελήσει γάμος ib. 1342. κρείσ- 
cov πλασία yápe Ar. fr. XX. 2. 
ἄμορφος γάμος Inus fr. XIII. 1l. γά- 

pov λαξὼν ἐσϑλῆς γυναικὸς Fr. inc. 

PN. | Z49e ya-| L. 1. 

lDAMO 

γυναικεῖον γάμον ópepSrrac 
Fr. inc. B. 15.1. ἀπὸ ϑεογόνων γά- 
μων Or. 846. γάμοι ὅσοις εὖ καϑε- 
các. ib. 601. δολίοισι γάμοις ἰδ. 

1009. λέκτρα μητρῴων γάμων Ph. 
59. γάμοισι ζυγέντα ib. 339. γάμων 
ἐπακτὰν ἄταν ib. 345. φῶς νόμιμον 

ἐν γάμοις ib. 347. γάμοις εὑρεῖν βίον 
ib. 403. κάπρῳ λέοντί 9’ ἁρμόσαι 
παίδων γάμες ib. 414. dp' εὐτυχεῖς 
τοῖς γάμοις; ib. 427. Διὸς γάμοισι 
ib. 653. γάμϑες ἀδελφῆς---σοὶ χρὴ 
μέλεσϑαι 1b. 764. Αἵμονος γάμοι 
σφαγὰς ἀπείργεσι ib. 951. γάμες 
δυσγάμες ib. 1054. γάμων τῶν σῶν 
ib. 1362. γάμοις ἔζευξ᾽ '" Aópáse παῖδα 
ib. 1374. ὦ yápec ἐμὲς προδόντε 
ib. 1445. γάμων φερνὰς διδδς Αἵμονι 
ib. 1581. εἰς γάμες σὲς 10. 1666. 
ἀπαλλάχϑαι γάμων ib. 1672. γάμοις 
βασιλικοῖς εὐνάζεται Μεάᾶ. 18. cf. 
etiam v. 547. et Tr. 354. πικρὲς καὶ 
λυγρὲς γάμες Med. 399. τοῖς 'Iá- 
covoc γάμοις ib. 405. vid. etiam v. 

1235. γάμες τυράννων 10. 778. γά- 

pec ἀλλοίας ib. 910. ὁ σοὶ προϑεὶς 
γάμος ib. 1356. veoOpijrec γάμοι 1b. 

1366. πικρὰς τελευτὰς γάμων 10. 

1388. 4 ψαύει γάμων Hip. 14. 
ἠράσϑη γάμων Σεμέλης ib. 453. ἅψα- 
σϑαι γάμων ib. 1026. γάμων πάρος 
ib. 1425. σὲς διαφϑείρῃ yápec Al. 
317. γάμοι Θεσσαλῶν 1b. 984. ἑρ- 
μήνευμα Νηρῇδος γάμων An. 46. 
τὴν μίαν μοι stpyéro πόσις γάμοις 
εὐνὰν ib. 470. σῶν ςερηϑεὶς γάμων 
ib. 982. μάτην σ᾽ ἐν γάμοισιν ὥλξι- 
σαν ϑεοὶ ib. 1219. εὐναίοις γάμοις 
ib. 1246. εἰ γάμων ἀπεζύγην Sup. 

791. πικρὸς ἐσεῖδες γάμες ib. 833. 
ἴτω φῶς, γάμοι τε ib. 1025. βαρξά- 
pov χάριν γάμων Iph. A. 271. τοιό- 
τς γάμες γήμειας ib. 463. γάμες 
ἐξαιρέτος ib. 485. εἰ γάμων ipeípo- 
μαι ib. 486. ἐπ’ ἐσϑλοῖσιν γάμοις ἴθ. 
609. ἔδαισαν Πηλέως γάμες 10. 707. 
cf. etiam v. 720. ἄξυγες γάμων ib. 
805. ποίος γάμος φής; ib. 837. 
μνηΞφεύω γάμες ἐκ ὄντας 1b. 847. εἰ 

μὴ γάμοισιν ἐζύγης ib. 907. γάμος 
ἐχόρευσαν ib. 1057. τὸ δυστυχὲς τῶν 
γάμων ib. 1342. τῶν γάμων ἥσσονα 
ib. 1384. τὸς ὑβρισϑέντας γάμος με- 

τελϑεῖν Iph. T. 18. ἐπὶ γάμοις ᾿Αχιλ- 



lTDAMO 

λέως ib. 25. | 
γάμων ib. 5206. εὐδοκίμων γάμων lb. 

ἀπέλαυσώά τι τῶν κείνης Τ αμφηλή. 

D-AXP 

ὀρνίϑων γαμφηλαῖς Ton. 
159. οἰωνῶν γαμφηλαῖς ib. 1495. 

1144. ἐπὶ γάμοις ἐμοῖς Tr. 319. δᾳδε- Πάνος. v8 με δέξεται γάνος Sup. [149. 
χεῖς ἐν γάμοις βροτῶν ib. 348. ydpec| ἀνϑεμόῤῥυτον γάνος ξαϑῆς μελίσσης 
γαμεῖσϑαι ib. 347. γάμων μεῖζον κα- 
κὸν ib. 715. ὦ γάμοι ib. 740. γάμος 
ἄλλες γαμᾶσι ib. 1010, ᾿ γώμος ἐψεύ- 
caro Bac. 31. et 245. Σεμέλην ἔζευξεν 
γάμοις ib. 468. ἐς ἥδξην ἦλϑεν ὡραίων 
γάμων Mel. 12. ἄσυλος ἦν γάμων 
ib. 61. ἀναξοᾷ γάμος ib. 191. γάμες 
ἑλομένη τῶν κακῶν ὑπαλλαγὰς ib. 

301. ὁ ϑηρεύων γάμες ib. 321. ἀϑ- 
Mov γάμων ib. 674. ἐπ’ αἰσχροῖς 
γάμοις ib. 704. ἐμποδὼν ἐμοῖς γάμοις 
ib. 789. ὠνητοῖς γάμοις ib. 892. 

ἄρχε τῶν ἐμῶν γάμων 1b. 1247. yd- 
pec ἑτοίμας ib. 1402. γάμων ἀγάλ- 
ματα ib.1448. τὲς γάμες συνδαίσας 
ἐμοὶ ib. 1455. πρὸ γάμων ib. 1493. 
ἐκπεφεύγασιν γάμοι με ib. 1638. 8 
πεπρωμένοισιν ὀργίζῃ γάμοις 1}. 1662. 
ἔζευξεν γάμοις βίᾳ Kpéscav Ton. 10. 

Iph. T. 633. βότρυος γάνος Bac. 261. 
et 382. Διονύσα γάνος Cy. 414. 
ἀμπέλων γάνος And. fr. XXVII. 3. 

Γανυμήδης. Vavvpfétoc, Διὸς εὐνέτα 
Or. 1392. ὁ Φρύγιος Τανυμήδης Iph. 
A. 1053. cf. etiam Cy. 578. et 581. 

Γάνυσϑαι. ἐπὶ τόξων εὐτοχίᾳ γώνυται 
Iph. T. 1239. γάνυμαι δαιτὸς ἥβης 
Cy. 502. 

Γαπετής. γαπετεῖς δικὼν ὀδόντας Ph. 
672. 

lazóvoc ἀνὴρ Sup. 420. 
Dàp pleonastice positum. τίς ydp νιν 
ἔκτεινε; Hec. 708. vid. etiam v. 1047. 
1124. et 1269. Or. 98. 723. et 1100. 
Med. 689. An. 591. et sic compluri- 
bus aliis locis. τί ydp; Or. 482. καὶ 
γάρ; ib. 1515. τί δὴ yàp à; ib. 
1602. 

γάμων Kp. ἀξίωμ᾽ ἐδέξατο ib. 62. Τιατήρ. τὰ κοῖλα yaspóc Ph. 1420. ἐν 
γάμοι Λοξία ib. 72. 
γάμων 10. 445. πικρῶν γάμων ὕβριν 
ib. 506. τῶν Αἰόλα ὀρεχϑῆναι γάμων 
ib. 842. σιγῶσα γάμες ib. 808. ἐξέ- 
κλεψας πῶς ᾿Απόλλωνος γάμες; ib. 
940. ἕπερ ἐζεύχϑην γάμοις ib. 949. 
γάμες Κύπριδος ἀϑέμιτας, ἀνοσίες 
ib. 1092. εἰς κρυπτὲς γάμες ib. 1524. 
ὃ γάμες ἔκρυπτον ib. 1543. ἑςιᾷ γά- 
pec Her. F. 488. τὴν κοινωνὸν γάμων 
ib. ὅ84. γάμες δυστυχεῖς El. 49. ἐν 
-γάμοις ζευχϑεῖσαν ib. θ8. ὃς συνεκ- 
κλέπτει γάμες τὲς σὰς ib. 364, τὴν 

δίκας βιαίων yaspóc βορᾷ Sup. 865. ἐν μέσῃ τῇ 
yasép. πηδῶντες Cy. 219.  yasép' 
ὑπτίαν ib. 325. τῇ μεγίτῃ yacpi δαι- 
μόνων ib. 834. ποτὶ σέλμα yaspóc 
ἄκρας lb. 504. yazpóc διήνεγκ᾽ ὄγκον 
Ion. 15. yaeüp ἅπαντα Alex. fr. 
VIII. 2. ἀκόλαςον ἦϑος yaspóc An- 
tiop. fr. VII. 4. yaspi μὴ πληρεημένῃ 
Bel. fr. XVII. 5. ἐκ ἂν πίϑοιμι γα- 
sépa ib. vers. 12. yaspóc ἀφαιρῶν 

σῶμα κακοῖ Dan. fr. IV. 9. yaspóc 

κρατεῖν Inus fr. XIV. 4. ἡ κακῶς 
OXeuévy γατὴρ Fr. inc. CLIX. 2. 

κοινωνὸν ἀνοσίων γάμων ib. 600.|Daopoc. ὡς γαῦρος Ph. 128. ὄλξῳ 
μισϑϑ τὸς γάμος ὠνθμένη ib. 1090. 
τύχη γυναικῶν εἷς γάμες ib. 1100. 
γάμων ἀπείχετο Dan. 18. ζευχϑεὶς 
γάμοισιν . Antig. fr. VIII. 1. τὸς 
γάμες vowpévac Dan. fr. VI. 2, TÓC 
γάμες τὸς πρώτας ἔχειν Er. fr. II. 15. 
γάμες σπεύδεσι μὴ πεπρωμένες Melan. Γαυρᾶσϑαι. 
fr. VIIL 1. γένει κρείσσες γάμες 
ejusd. fr. IX. 1. ἐκ γυναικείων γά- 
μὼν ib. v. 5. μετρίων γάμων ejusd. 
fr. X. 1. rà εἰς γάμες ejusd. fr. 
XXVI.4. εἰ εἰς γάμες ἔλϑοιμι Me- 
leag. fr. IX. 1. ἀσϑενεῖς γάμοι Thy. 
In. γάμες τέκνων Fr. fal. cit. V. 
9. 8 πάντες δυστυχᾶσιν ἐν γάμοις 
Fr. inc. XLIX. 1. 

γαῦρος Sup. 862. τὸ γαῦρον ἐν χε- 
poiv κεκτημένοι ἴϊ). 217. νόμῳ γαῦρον 
αὐτὸ κραίνει χρόνος Alex. fr. XII. 8. 

γαῦρον σπέρμα ἔχων Bel. fr. XVI. 
ll. 808» ὅτω γαῦρον, óc ἀνὴρ, ἔφυ 
Phi. fr, 1. 4. 

σκῆπτρα----γαυρὅται λαξὼν 
El. 322. μὴ γαυρᾶ 7Eol. fr. XIII. 2. 
ξανϑοῖς βοςρύχοις yavpsuevoc Or. 

1532. γαυρόμενος τοῖς ἀγρεύμασι 
Bac. 123y. χρήμασιν γαυρέμενος 

Alcmen. fr. IV. 9. λαμπρῶς πλότῳ 

καὶ γένει γαυρέμενον Fr. inc. XXVI. 
2. cf. etiam St. fr. VII. l. d σὺ 
κατϑανῇ yavpsuévg Hip. 802. ϑήρᾳ 
υσπότμῳ γαυρομένη Bac. 1142. 
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Ταύρωμα κενὸν Tr. 1250. 
Τεγωνεῖν. γέγωνε εἰς δόμες Or. 1220. 
σαφὲς ἐκ ἔχω γεγωνεῖν ora Hip. 556. 

οἷς χρὴ γεγωνεῖν εὐτυχᾶντα ποίμνια 
Rh. 270. ἐς ὃς γεγωνήσομεν Ion. 
696. 

Τεγωνίσκειν. | d yeyovíokov XAóysc El. 
809. 

Γείνεσϑαι. ἥ σφ᾽ ἐγείνατο Or. 29. 
Καδμείων βασιλῆας ἐγείνατο Ph. 836. 
πατρίδος, i] p^ ἐγείνατο ib. 1008. ij 

σοῖς τέκνοισι δεσπότην ἐγείνατο vóSov 
Hip. 308. οἷς ἤΑρης ἐγείνατο Δ]. 
δ04. σ᾽ οἴκων δεσπότην ἐγεινάμην 
ib. 684. παῖδά σ᾽ ἡ Twp. 'HÀ. γείνατ᾽ 
᾿Αλκμ. ib. 842. ἑπτὰ κόρες ἐγεινά- 
μεθα Sup. 964. ἢ μ’ ἐγείνατο Iph. 
Α. 949. Ion. 3. et El. 964. et 5 σ᾽ 
ἐγείνατο Fr. inc. B. 29. 2. ἡ Λάκ. 
Τυνδαρίς σ᾽ ἐγείνατο; Iph. T. 806. 
&pisevovr. ἐγεινάμην τέκνα Tr. 475. 
πολέμιόν μ᾽ ἐγείνατο Ἥρᾳ Her. F. 
1263. ἃ γεινάμην ἐγὼ El. 1019. 
τῶν γειναμένων Med. 1093. à σὲ 
γειναμένα Tr. 825. Occurrit etiam 

in activo: ὃς ἐγείναμεν Iph. A. 399. 
Ad hoc verbum referendum etiam 
part. γεγὼς, quod ab antiquo γάω 
esse dicitur. ἙῬἙκάξης παῖς γεγὼς 

Hec. 3. τοιᾶτος γεγὼς Or. 488. et 

Her. 816. κακὸς γεγὼς Or. 1617. 
πόϑεν γεγώς; Ph. 124. πατρὸς Oi- 
Oma γεγὼς ib. 631. αὐϑάδης γεγὼς 
Med. 228. ἔχϑιξτος γεγὼς ib. 467. 
σοφὸς γεγὼς ib. 548. et 8 σοφ. γεγὼς 
Sup. 219. φυγὰς γεγὼς Med. 554. 
ἐξ ἐμ γεγὼς Hip. 943. σωφρονέςξερος 

γεγὼς ib. 995. εὐσεξὴς γεγὼς ib. 
1309. ἀπὸ Θεσσαλᾷ πατρὸς γεγῶτα 
Al. 681. γενναῖος γεγὼς ib. 863. 
πολλῷ κυριώτερος γεγὼς An. 581. 
πατρὸς κλεινδ γεγὼς ib. 648. ἐξ ἡμῶν 
γεγὼς ib. 710. ᾿Αργεῖος γεγὼς Sup. 
896. ᾿Ατρέως γεγὼς Iph. A. 321. 
πατρὸς ἐκ ravr8 γεγὼς ib. 406. τὸν 
ϑεᾶς γεγῶτα παῖδα 1b. 856. cf. etiam 
v. 901. yi Πηλέως, ἀλλ᾽ ἀλάτορος 
γεγὼς ib. 946. ποίας πολίτης πατρί- 
ὃος Ἕλληνος γεγώς ; Iph. T. 495. 
ἀληϑῶς εἶ κεῖϑεν γεγώς; ib. 509. 
φίλον γεγῶτα 1b. 686. ϑεὸς γεγὼς 
Bac. 47. 284. et 1345. ϑνητὸς γεγὼς 

ib. 199. et 1330. Her. F. 1320. et| πυρώσας ὄμμα Cy. 595. 

Thy. fr. II..2. et Fr. inc. LXIX.| κακὸν Hec. 1143. 

IEIT 

οἰκεῖος γεγὼς Bac. 1248. ἄτεκνος 
ἀρσένων παίδων γεγὼς 1b. 1304. 
παιδὸς ἐξ ἐμῆς γεγὼς ib. 1308. ἐν- 
δέξιος σῷ ποδὶ παρασπιΞτὴς γεγὼς Cy. 
6. συγγενὴς γεγὼς Her. 80. πατὴρ 
σός τε καὶ τότων γεγὼς 1b. 218. δὲν 

κακίων γεγὼς πατρὸς ib. 327. αὐὖ- 

τανέψιος γεγὼς ib. 987. ἐκ πατρὸς 
χρητᾶ γεγὼς Hel. 948. ἔκδικος γε- 
γὼς ib. 1036. — AióAs γεγὼς Ion. 64. 
ἀμήτωρ ἀπάτωρ τε γεγὼς ib. 110. 

σὸν γεγῶτα 10. 537. γεγῶτ᾽ ἐθέσπισεν 
ib. 279. ἐλαίας ἐξ ἀκηράτα γεγὼς ib. 
1436. δωρεῖται σὲ αὐτὸ γεγῶτα ib. 
1535. ἐκ τῶν ᾿Ερεχϑέως γεγὼς ib. 
1573. 8 κατάξιος γεγὼς El. 40. 
ἄπυρος χρυσὸς γεγὼς Dan. 80θ. ἄν- 

Spwmoc γεγὼς Alcmen. fr, IV. 

Chry. fr. IV. 1. et Inus fr. XX. 2. 
πατέρων ἐσϑλῶν γεγὼς Ar. fr. XVII. 
2. ὄλξιος γεγὼς ejusd. fr. XXI. 
&píss πατρὸς Ἑλλήνων γεγὼς Fr. 
inc. B. 2. 2.  ápíenc σωφρονεΞξάτης Sd 
ἅμα γεγῶτ᾽ (1. e. γεγῶτε, in dual.) 
ἀδελφῆς Hel. 1701. σεμνὲς γεγῶτας 
Med. 216. παΐέδων γεγώτων 1b. 490. 
ἅλις οἱ γεγῶτες 1b. 558. μυρίοισι---- 
δὲν γεγῶσι An. 820. ἀδύνατοι γε- 
γῶτες Τρ. A. 369. πατρὸς ἐσϑλᾷ 
γεγῶτες Her. 236. ὃδδλοι γεγῶτες 
τῆς τυραννίδος Fer. F. 251. πατέρων 
Μυκηναίων ἄπο γεγῶσιν ἘΠ. 86. μὴ 
γεγῶσιν αἵματος ταυτϑ 1}. 531. ἥσσες 
γεγῶτες Bel. fr. XXI. 4, κακοὶ ye- 
γῶτες CEnom. fr. II. 6. “πολλοὶ ye- 
γῶτες ἄνδρες Tem. fr. XIV. 1. γε- 
γῶσαν ἐσϑλδ πατρὸὸ Med. 406. 
συγγενὴς γεγῶσά τις Al. 585. δόλη 
γεγῶσα An. 4385. ϑεὰ γεγῶσα ib. 
1255. εἰ γεγῶσα τυγχάνοι Iph. T. 
478. ἐκ ταυτῷ πατρὸς ᾿Αγαμέμν. γε- 
γῶσα ib. 801. Φοίξῳ γυνὴ γεγῶσα 
lon. 839. ἁ τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶσ᾽ 
οἴκων ib. 1078. τίνος γεγῶσαν τήνδ᾽ 
ὁρῶ συνάορον; Her. F. 1175. γεγῶσα 
τηλίκη Meleag. fr. ΧΝΤΙ.8. 

Τεῖσσον. ῥήξας παλαιὰ γεῖσσα Or. 
1570. κάταιϑε γεῖσσα τείχεος ib. 
1620. γεῖσσ᾽ ἐπάλξεων ἄπο Ph. 1165. 

γεῖσσα τειχέων ib. 1187. 
Τείτων lph. T. 1228. γείτων δειράδος 
Kapvsíac ib. 1451. γείτονος κακβ 

γείτοσιν εἴη 
νεκροῖσι γείτονεις 
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Sákec ἔχω Her. F. 1097. 
μελάμξροτοι Phaéth. fr. I. 4. Σκα- 
μάνδρα γείτον᾽ "IMa πόλιν Cy. 280. 
᾿Αϑήναις γείτων πόλις lon. 294. ἣ 
Διὸς γείτων κάϑηται Cresph. fr.| 

[Τεγειάς. XVIII. 2. 
PeAgv. φίλος ἐδεὶς γελᾷ μοι Iph. A. 
912. ἐγέλασεν εὐχαῖς Iph. T. 276. 
γέλασε ib. 1274. et Hel. 1305. κα- 
κοῖσιν οἰκείοις γελᾷς ΤΥ. 406. μετὰ 
qUÀ8 γελάσαι Dac. 379. ὥστε μὴ 
γελᾷν ib. 840. φιλῦσι γελᾷν Dan. 
fr. XII. 4. ἀκύματος πορϑμὸς ἐν 
φρίκῃ γελᾷ Fr. inc. CCVIII. γελῶν 
Bac. 439. γελῶντι προσώπῳ ib. 1019. 
8 γελᾶσϑαι τλητὸν ἐξ ἐχϑρῶν Med. 
797. ἐ γελώμεϑ᾽ ἂν Iph. T. 502. 
γελῶμαι Cy. 683. 

Τελέων, nom. pr. viri lon. 1579. 
Ἰελοῖος. μισῶ γελοίος Melan. fr. XX. 
3 , 

Γέλως. πολὺς γέλως Or. 1560. et Ταῦ 
983. et πολὺν γέλων Bac. 250. et 
lon.1172. ϑήσω τοῖς ἐχϑροῖς γέλων 
Med, 8383, γέλωτα ὄφλειν ib. 404. et 
1049. et Bac. 852. vid. etiam Sup. 
846. τὸν mavósarov γέλων Med. 
1041. γέλωτος ἄξια Al. 807. et Her. 
508. τὸν ὑμᾶς---γέλων τιϑέμενον 
Dac. 1079. ταῦτ᾽ ἐ γέλως κλύειν ἐμοί; 
Ion. 528. γέλωτ᾽ ἐν αὐτοῖς ib. 600. 
ἐχϑροῖσιν γέλων διδόντας Her. F. 
285. ἅμα γέλωτι παραπεπληγμένῳ 
ib. 935. διπλᾶς ὀπαδοῖς ἦν γέλως 
ib. 950. γέλως ἐχϑροῖς γίνεται τὰ 

“τοιάδε Cress. fr. Vl. 4, r& γέλωτος 
ἅνεκα Melan. fr. XX. 1. ἐν γέλωτι 
εὐπρεπεῖς ib. vers. ὃ. γέλωτα ἐξ αὖ- 
τῶν ὠφλίσκανον Epist. V. 

Féuew. γέμω κακῶν Her. F. 1245. 
ὄμμα πυρὸς γέμεις Syl. fr. IV. 3.|Tévva. 
yéuscav κύματος ϑεοσπόρε Alop. fr. 
Vl. χρυσᾶ yéuovru γύαλα An. 1094. 

Γεμίζειν. γεμισϑεὶς ποτὶ σέλμα yaspóc 
ἄκρας Cy. 503. 

Ῥένα, pro γέννα, 
Hel. 1345. 

Peveá. Τιτάνων γενεὰν Hec. 472. 
γενεὰν ϑῆλυν Med. 1083. ἀδίκων 
γενεὰν Bel. fr. VI. 4, ϑνητῶν γενεᾷ 
Inus fr. XVII. 4. 

Γενέϑλιος. αἷμα γενέϑλιον Or. 89. 
ϑῦσαι γεγέϑλια Ion. 653. 
προϑύσων γενέϑλια ib. 805. 

λαῶν φϑείρει γέναν 

γείτονες Γένεϑλον. 

Τέγειον. 

Γένεσις. 

l'evéreipa. 

I'evérop. 

DENN 

Ζηνὸς γένεϑλον Hip. 62. 
Νηρέως γένεϑλον An. 1275. Λήδας 
γένεϑλον Iph. A. 086. Αἰακᾶ γέ- 
νεῦλον ib. 855. γένεϑλα, γένεϑλα 
Bac. 1180. 

μή cs προσϑίγω γενειάδος 
Hec. 344. ἄντομαί σε τῆσδε πρὸς 
γενειάδος Med. 709. cf. etiam Sup. 
2/7. et Iph. A. 909. λαξέσϑαι φιλ- 
τάτης γενειάδος An. 575. ἐμὴν γε- 
νειάδα προσήγετ᾽ αἰεὶ spar Sup. 
1099. προστιϑεὶς γενειάδι "Tr. 1199. 
tUrpíxs γενειάδος Her. F. 934. ἱκε- 
τεύω ἀμφὶ σὰν γενειάδα ib. 1207. 
ἀφρῷ διάξροχοι γενειάδας Ph. 1390. 
πλήγματ᾽ ἦν γενειάδων Iph. T. 1366. 
γενειάσι παρὰ σέϑεν πνέω Ion. 1460. 

ὦ φίλον γένειον Hec. 286. 
ἱκετεύω σὲ o8 γενεία ib. 752. ytvtía 
ἐκτεῖναι λιτὰς Or. 290. πρὸς γενείε 
Med. 65. περὶ σὸν ἐξαρτωμένης γέ- 
νειον Iph. A. 1227. πρὸς γενεία σ᾽ 
ἀντόμεσϑα ib. 1247. cf. etiam Her. 
228. cdlev ἀφρῷ γένειον Iph. T. 
308. ὅσας γενείε χεῖρας ἐξηκόντισα 
ib. 862. γενεία ϑιγγάνων χερὶ Bac. 
1317. πρὸς γένειον χεῖρα βαλὼν Her. 
F. 987. 

φεύγω γένεσιν βροτῶν Cret. 
fe"H. 18: 

l'evérac, pater. eic γενέταν ἐμὸν ἤλυϑε 
Or. 1010. Φρύγιε γενέτα Tr. 1288. 
2) filius: Ion. 916, 3) γενέται ϑεοί. 
Sócac γενέταις Scoicw Ion. 1130. 

laiav πάντων γενέτειραν 
Fr. inc. CLXXIV. 2. 

Φοῖξός μοι ytvérwp πατὴρ 
lon. 136. ἀνϑρώπων καὶ ϑεῶν γε- 
vérep Chry. fr. VIL 2. γενέτορας 
ἐμέϑεν δόμων Or. 986. 

ποία γέννα ; Hec. 1600. Πη- 
λεῖδα γέννα ib. 191. γέννα Πέλοπος 
Or. 970. ἐὀχὲ πρόσφορος ἁμερίῳ γέννᾳ 
Ph. 132. Σπαρτῶν γένναν ib. 802. 
φέρεν αἰϑέρος εἰς φῶς γένναν ib. 817. 
γένναν ὀδοντοφυῆ ib. 828. ἀρσένων 
γέννᾳ Med. 428, ποτὶ σὰν ᾿Ασιήτιδα 
γένναν An.119. φρᾶδος γέννα Iph. 
T. 155. ἄπαιδα γέννας ἀριτοτόκοιο 
Rh. 908. γέννα Φρυγῶν 'lr. 531. 
Κεγταύρων γένναν Her. F. 365. συν- 
ibe γένναν CEnei fr. I. 5. 

παιδὸς l'evvaioc. χρῆσϑαι γενναῖον φίλοις 
| Or. 868. γενναία φίλο ib. 1157. 

Q 
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γενναῖος ἀνὴρ Med. 762. et El. 253. 

ubi cf. etiam v. 262. et ἀνδρὶ γενναίῳ 

Fr. inc. XXXVII. 2. ὡς γενναῖος 

ἐκφαίνῃ πατρὶ Hip. 1452. γενναῖον 

πόσιν Al. 164. ὧν γενναῖος ib. 860. 

γενναῖος γεγὼς ib. 863. γενναῖον 

ἕένον ib. 1128. τὸν Οἰκλέος γενναῖον 

τόκον Sup. 925. τῷ γενναίῳ φύσιν 

Iph. A. 448. γενναίῳ πατρὶ Her. 

53. et ysvvaís πατρὸς El. 369. χρὴ 

τὸν γενναῖον καλεῖν Her. 1015. yev- 

ναῖον πόδα Her. F. 872. μὴ τέκνα 

γενναίῳ τέκοι El. 26, ὦ ϑεθ ποντία 

γενναῖε παῖ Cy. 285. ἐκ γενναίων 

δόμων Hip. 409. γαμεῖν ἐκ γενναίων 

An. 1280. γενναίων πατέρων Cy. 

41. et Ion. 262. γενναίας Aóyac Her. 

538. χρὴ ἀψευδὲς εἶναι τοῖσι γεν- 

ναίοις sópa ib. 89]. ἐν τοῖσι γενγ- 

ναίοισιν---δέλοισι Hel. 735. cf. etiam 

v. 1657. 
357. τοῖσι γενναίοισιν----τρέπει--- εἰς 

z 

εὐψυχίαν Dan. fr. II. 1. cf. etiam Fr. 

inc. CXIX. ἀγγελϑεῖσά μοι γενναῖος 

Hec. 592. ϑυγατρὶ γενναίᾳ Ph. 

1686. τόλμης γενναία Al. 744. δέχϑε 

εἴσω τήνδε γενναίαν ib. 1100. yev- 

γαίας ψυχᾶς Sup. 1080. γενναία εἶ 

Iph. A. 1412. γενναία γυνὴ ΤΥ: 

1013. γενναίαν χέρα Hel. 1392. 

γενναίαν φύσιν Antiop. fr. XXXV. 1. 

γενναίων ἐκ τοκάδων Cy. 42. τὄνομα 

λαξὼν γενναῖον Ph. 1324.  ysvvata 

λήματος Hip. 206. ἔργον τλᾶσα 

γενναῖον Al. 627. γενναῖον λέχος 

And. fr. XIV. 2. σπέρμα γενναῖον 

Bel. fr. XVI. 4.et ll. τὸ r8 πατρὸς 

γενναῖον 'Tem. fr. XIII. 5. τὸ 

γενναῖον μένει Fr. inc. LXI. 2. 

γενναίων τέκνων Or. 813. et Sup. 12. 

γενναῖα δράσαντε Or. 1060. ὦ ytv- 

vaia συγκοιμήματα An. 1274. γεν- 

ναῖα παϑόντες Sup. 1177.  yevva? 

ἔλεξας Iph. Α. 504. — γενναῖα φρονεῖς 

ib. 1422. γενναῖα τάδ᾽ εἶπας Her. 

465. γενναιοτάταν πασᾶν ἄκοιτιν 

Al. 996. γενναιότατα ὠϑεῖτε ΟΥ̓. 

652. 
Τενναιότης Ph. 1674. et lon. 237. 

ἐκδεῖξαι γυναικὸς γενναιότητα Hip. 

1301. χρημάτων &x ἂν λάξοις γεν- 

ναιότητα Meleag. fr. XIV. 2. γεν- 

ναιότητι ἀρετὴν ἐπεκτήσατο ΕῪ. inc. 

LXXXVIII. 2. 

| 

γενναίων πόνων Her. ἘΝ] 

ΓΕΝΟ 

Τενναίως. εἰπὲ γενναίως Iph. A.1129. 

τὸ σὸν γενναίως ἔχει ib. 1403. συ- 

Ξεγάζειν γενναίως φίλοις Ion. 935. 

γενναίως ἴσως ἔπραξας Alcmen. fr. 

bx.dix 
Tevvdv. πρὶν τὸν ἐμὸν 'Arp. πατέρα 

γεννῆσαι Hel. 397. ὁ γεννήσας πα- 

τὴρ lph. T. 360. et 499. ἐκ τῆσδε 

γεννᾶται Her. 209. μάταν τέκεα 

γεννᾶται Her. F. 903. 

Γέννασις. ὁ Μεσᾶν εἰδὼς γεννάσεις 

Iph. A. 1065. 
Pevrirep. ὃ γεννήτωρ ἐμὸς Hip. 683. 

οἱ ἐμοὶ γεννήτορες Iph. T. 576. ἀξῥ 

ἀξίων γεννητόρων ἤϑη lon. 735. 

χϑὼν ἐμῶν γεννητόρων Phoen. fr. 

LITs d. 
Tévoc. δαιμόνων γένος Hec. 490. et 

Sis. fr. II. 2. τὸ ϑῆλυ μέμφομαι γέ- 

voc Hec. 885. cf. etiam v. 1184. 

λογχοφόρον---" Api κάτοχον γένος 10. 

1090. γένος ἔτε πόντος; ἔτε γῆ; τρέ- 

$e τοιόνδε ib. 1181. τὸ βάρβαρον 

γένος ib. 1200. et An. 173. ἐπίσημον 

γένος Svyarépov Or. 250. τῷ yévec 

ἀρχηγέτῃ ib. 554. τὸ γένος rowrov 

ib. 893. τὸ δᾶλον γένος ib. 1115. ἣ 

κατήσχυνεν γένος ib. 1154. Μυκη- 

ναῖος αὐδᾶται γένος Ph. 126. γυ- 

ναικεῖον γένος ib. 359. et Iph. T. 

1298. Οἰδίπε γένος Ph. 382. τὸ 

γένος ἐκ ἔβοσκέ με ib. 408. ἐκ γένες 

δεῖ ϑανεῖν τᾶδε ib. 947. λοιπὸς εἶ 

σπαρτῶν γένες ib. 949. οἵ. etiam Her. 

F. 794. γυναικείῳ γένει Med. 418. 

παντὶ ἀνθρώπων γένει ib. 468. et 

1324. συναρτήσας γένος ib. 564. 

ϑῆλυ ἐκ εἶναι χρῆν γένος ib. 574. 

vid. etiam v. 909. ϑεῶν γένος ib. 

747. et Fr. inc. CLXXXVI. 1. παῦ- 

pov yévoc Med. 1087. γένος φίλιον 

ib. 1262. οἱ προσήκοντες γένει ib. 

1304. ἐν ϑεῶν γένει Hip. 7.  pó- 

τειον γένος ib. 618. et. CEd. fr. XVII. 

13. γυναικῶν γένος Hip. 1252. et 

Cy. 185. βροτῶν γένος Hip. 1415. 

ἐμοί τις ἦν ἐν γένει Al. 906. βάρβαροι 

ὄντες γένος An. 666. πρεσβυτῶν γέ- 

voc ib. 728. ἐκέτι μοι γένος 10. 1178. 

τὸ δυσώνυμον γένος ib. 1191. ἐχ do 

ἀνάςξατον γένος γενέσϑαι δεῖ τὸ σὸν 

ib. 1251. ᾿Αργεῖαι γένος Sup. 1164. 

cf. etiam Iph. T. 665. τὸ r8 Νηρῇδος 

ἰσόϑεον γένος Iph. A. 626. γένες 
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ποία ib. 696. Κενταύρειον γένος lb.| 

706. ὅϑεν πεφύκασι γένος ib. 953. 
πολύμοχϑον γένος ób. 1330. γένει 
εὐτυχᾶμεν Iph. T. 850. φιλόφρον 
γένος ib. 1061. γένεος κοινωνίαν 
ἔχοντι Rh. 904, τὸν γένει ἄγχιΞτον 
'Tr. 48. γένει μέγαν 10. 669. κα- 
ταισχύνεις γένος Bac. 20. παντὶ τῷ 
γένει προσῇ; SC. τιμὴ Ib. 386. ὅστις 
εἶ γένος ib. 400. χϑόνιον γένος ib. 
539. λεαίνας ἢ Τοργόνων γένος 1}. 
.989. τὸ Θηβαίων γένος ib. 1313. 
γένος Τυρσηνικὸν λῃτῶν Cy. 11. δριμὺ 
Σισύφε γένος ib. 104. ϑηρῶν γένος 
ib. 117. ἰχϑύων πᾶν γένος ib. 264. 
᾿Ιϑακήσιοι τὸ γένος ib. 276. ἐκ γένες 
Πανδίονος Her. 36. τὸ ϑῆλυ παιδὸς 
γένος ib. 41. οἷσι πρεσβεύει γένος 
ib. 45, τῶνδ᾽ ἄνειμέ σοι γένος ib. 
210, γένεος ἥκεις τοῖσδε ib. 214. ὁ 

. ταχϑεῖσα πρεσβεύειν γένες ib. 480. 
ϑνησκέτω γένες ὕπερ ib. 546. πρᾶ- 

Savov γένες ib. 590. ἀσύλητον γένος 
Hel. 450. τί τὸ Νείλα μεμπτόν ἐπί 
σοι γένος; ib. 469. cf. etiam Ion. 
1519. γένος τὸ TavráXeov Hel. 861. 
βροτείῳ »y£vevib. 1854. τὸ γένος μ᾽ 
ἐκ ὠφελεῖ Ion. 268, τὸ παλαιὸν ᾽Ερε- 
χϑέως γένος ib. 470. ἐκ ἐπείσακτον 
γένος ib. 890. κοινὸν γένος ib. 1589. 
ὧν γένες ἔσωσ᾽ ἀριϑμὸν ὀλίγον Her. 
F.5. Κενταύρων γένος ib. 181. φι- 
λότεκνον γένος ib. 636. γένος ἄγονον 
ib. 880. κρηπὶς γένες ib. 126]. λαμ- 
προὶ εἰς γένος El. 37. δδλον γένος 

^ Alex. fr. VIII. 1. et Antiop. fr. XVI. 
l. δεσποτῶν γένος Alex. fr. IX. 1. ἐδὲν 
κάκιόν ἐξιν ἀϑλητῶν yévec Aut. fr. 
III. 2. εἰς γένος ἐκ εὐτυχὴς Del. fr. 
XVI. 6. τῷ γένει εὐτυχεῖ ib. vers. 
12. τὸ ἄρσεν γένος Dan. VII. 3. 

πεφυκότος γένες Dic.fr. IX. 1. τὸ 
ϑῆλυ γένος Inus fr. VIII. 2. Λαμίας 
τῆς Λιβυςικῆς γένος Lam. fr. vers. 2. 
γένει kpeícoec γάμος Melan. fr. IX. 
|l. ϑῆλυ πᾶν μισῶ γένος Melan. fr. 
ΧΙ. cf. etiam ejusd. fr. XXVI. 1. 
γένος ϑνητῶν ejusd. fr. XXII. 6. 
γένες βροτεία Sis, fr. I. 7. γένει yav- 
peuévec St. fr, VII. 1. cf. etiam Fr. 
inc. XXVI. 2, ἔνϑεν εὔχομαι γένος 
Tel. fr. I. 8. ἐδὲν δίκαιόν ἐςιν ἐν τῷ 
νῦν γένει "Ten. ἔτ, ϑῆλυ φρορᾶντες 
γένος Fr. inc. LV. 1. ἡ φύσις ἑκάτφ] 
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τῇ γένες éciv πατρὶς Fr. inc. LX. o 
τὸ λαμπρὸν φῶς καταισχύνων 'yévec 
Fr. inc. B. 2.1. βέβαιον ἐδέν &cw 
ἐν ϑνητῶν γένει Fr. inc. B. 4. κατὰ 
γένος Fr. inc. B. 14. 8. 

Iévvc. φόνε saXaypoi σὴν κατέξαζον 

γένυν Hec. 241. τέκνων γένυς σκιά- 
ζεται Ph. 638. δράκοντος γένυος ἐκ- 

πέφυκε ib. 948. οἰνωπὸν γένυν ib. 
1107. οὐ Bac. 438. ϑήγοντες ἀγρίαν 
γένυν Ph. 1389, ὦ φίλιον sópa, καὶ 
γένυ Δη. 1182, φίλημα παρὰ γένυν 
τιϑέντα Sup. 1153. συσκιάζοντας 
γένυν ib. 1218. πλόκαμος γένυν παρ᾽ 
αὐτὴν κεχυμένος Bac. 456. λιχμῶσαν 
γένυν ib. 697. ἁπαλόχροα γένυν 

Hel. 378. παγχρύσῳ γένυ Ion. 1427. 
λάξρον δράκοντος ἐξερημώσας γένυν 
Her. F. 253. πρὸς γένυν τιϑεῖσα 
χέρας El. 1218. πελέκεως δίτομον 
γένυν Meleag. fr. VI. 6. πυρσαῖς 
γένυσιν ἐξανδρόμενος Ph. 382. yévv- 
σιν ἐσκίαζον Iph. T. 1152. διὰ ξεϑᾶν 
γενύων Hel. 1118. ἐθόαζον κάϑαιμα 
σῖτα γένυσι Her. F. 884, πολιᾶν ἐκ 
γενύων ib. 693. κάρηνα γένυσι Με- 
λανίππα σπάσας Meleag. fr. XVIII. 
2. πυῤῥὸς γενύεσσιν Fr. inc. B. 54. -- 

Pepatóc. γεραιὸν πόδα δεμνίοις iavov 
Ph. 1533. ὦ γεραιβ τέκνον Αἰγέως 
Hip. 1431. πατρὸς yspaws Al. 470. 
γεραιὸς Ἶφις Sup. 1032. τίς 8 ye- 
ραιὸς ἐκ δόμων; 'Tr. 528. γεραιὸν 
πατέρ᾽ 'HpakAésc Her. F. 447. cf. 
etiam v. 901. et 1259. πατρὸς ye- 
ραιὸς τροφεὺς El. 16. γεραιὲ Her. F. 
1358. ὦ γεραιὲ Or. 861. Ph. 125. et 
175. Med. 63. An. 560. 1072. et 
1077. Iph. A. 874. Hel. 709. et 740. 
Ion. 774. et 951. Her. F. 115. et 
747. El. 503. 553. 570. 577. 598. et 
651. Alemwon. fr. XI. 1. Dic.fr. V. 
l. et Eu. fr. IX. 1. πάτερ γεραιὲ 
Ph. 1528. ὦ γεραιὲ 8c Tr. 1275. 
et Ion. 1041. γεραιᾷ '"Exafm Hec. 
52. yepatüc χειρὸς προσλαζύμεναι ib. 

64. cf. etiam v. 145. γεραιᾶς πα- 
ρηΐδος ib. 274. γεραιὰ μήτηρ τέκνων 
ib. 621. ὄρεγε γεραιὰν νέᾳ χεῖρα Ph. 
103. γεραιᾶς φιλτάτης Ψψαῦσον χερὶ 
ib. 1688. τὶς γεραιὰ προσπόλων Med. 
1171. τροφὸς γεραιὰ Hip. 17]. γε- 
ραιὰν μητέρα Alc. 16. Sup. 93. et 
Her. 447. Ἑκάβης γεραιᾶς φύλακες 
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Tr. 462. γεραιὰ, o anus, Sup. 42. 
Tr. 1046. et Her. 654. ὦ γεραιὰ Hec. 
389. Med.133. Her. 888.et 911. γύναι 
γεραιὰ Hip. 267. ὦ γεραιὰ Ovorv- 
xssárg γύναι Tr. 1269. σάρκας γε- 
ραιὰς Μεά. 1217. κρίνετε---χέρας 

γεραιὰς Sup. 276. ματέρας γεραιὰς 
Tr. 832. ὦ γεραιαὶ Sup. 258. et 
359. γεραιὸν ἴχνος Ph. 1710. ye- 
ραιὸν δέμας Med. 1212. et Sup. 1106. 
γεραιῷ κάρᾳ Tr. 277. γεραιὰ μέλη 
Sup. 172. et μέλεα Tr. 1300. γεραιὰ 
λιπὼν δέμνια Her. F. 107. 

Γεραίρειν. χοροὶ ᾽Ατρ. ἐγέραιρον otkec 
El. 712. τίμιος γεραίρεται Sup. 553. 

Γεραιςίαι. λευκοκύμοσι πρὸς l'epavstatc 

Or. 993. 
ΤεραίΞξιοι καταφυγαὶ Cy. 294. 
Pepaírepoc. ἃ ξυνεϑέμην γεραιτέρῳ 

Bac. 175. εἴτε τὸν γεραίτερον ib. 
207. χαίρειν προσεῖπα τὸν γεραίτερον 
Cy. 101. γνῶμαι ἀμείνες εἰσὶ τῶν 
γεραιτέρων Bel.fr. XXII. 2. βολαὶ 
τῶν γεραιτέρων Melan. fr. XVII. 2. 
ὁμιλίας τὰς γεραιτέρας φίλει Er. fr. 

II. 21. 
T'epapóc. γεραρῶν ἐκ τομάτων Sup. 42. 
lépac. γέρας λαβεῖν Hec. 4l. ἤτει 
γέρας 10. 96. &re γέρας πατρὶ---διδόν- 
τες Ph. 88]. ἃς ὦὥπασεν Θησεῖ γέρας 
Hip. 45. μόνῳ ἐπὶ rér ἐμοὶ γέρας 
βροτῶν ib. 84. δορὸς γέρας An. 14. 
et Ion. 2908. αὐτὴν ἔλαβε γέρας An. 

585. ἄλλῳ ἄλλο πρόσκειται γέρας 
Rh. 107. εἰ τόδ᾽ αἰτήσεις γέρας ib. 
169. cf. etiam v. 181. ᾧ γέρας δῶκεν 
Tr. 258. πέμπειν γέρας ib. 1286. 
γέρας τε καὶ τυραννίδα Πενϑεῖ δίδωσι 
Bac. 48. τί τὸ κάλλιον παρὰ ϑεῶν 
yépac ; ib. 876. et 896. ἐμὸν τὸ γέρας 
ib. 1177. καλόν γε τὸ γέρας τῷ ξένῳ 
δίδως Cy. 548. ἐκ ἔξι τϑδε παισὶ 

κάλλιον γέρας Her. 298. “σμικρὸν 
γέρας El. 1003, τὸ νικᾷν τἄνδιχ᾽ ὡς 
καλὸν γέρας Er. inc. XVII. I. 

Τεράσμιος.  ytpacuís τριχὸς Ph. 930. 
ἐκ γερασμίων ὄσσων Sup. 95. 

Γερήνιος. | Nésopoc Τερηνίϑ Iph. A. 

274. 
Iepscía Φρυγῶν Rh. 40]. 
γερϑσία ib. 936. 

Tépov. ἑλκῶσαι γέροντα χρῶτα Hec. 
406. τί σοι πρὸς γέροντ᾽ εἴπω πόσιν ; 
10. 422. γέρων εἰμὶ lb. 497. ὁ γέρων 

ἡ μυρία 

ΓΕΡΩ 

πατὴρ ib. 711. et sine artic. Med. 
1220. et Alc. 823. et πατὴρ ἁμὸς yé- 
ρων Her. F. 539. γέροντι δεῦρ᾽ ἁμιὰλ- 
λᾶται ποδὶ Or. 456. γέροντος ὀμμά- 
των φεύγων κόρας ib. 409. γέροντ᾽ 
ὀφϑαλμὸν ib. 528. γέροντι πατρὶ ib. 
085. συγγνωτὰ γέροντι Ph. 1002. 
γέροντα τυφλὸν ὡς τέρψω ib. 1095. 
γέροντος Οἰδίπϑ νεαγίαι ib. 1249. et 

1369. ἥκω μέτα γέρων ἀδελφὴν γραῖαν 
ib. 1328. ἐλαύνει τὸν γέροντά μ᾽ ἐκ 
πάτρας 1". 1715. τὸν γέροντα τύμβον 
Med. 1209. cf. etiam Her. 167. 
Πιτϑεῖ τῷ γέροντι Mip. 691. γέρων 
γεκροπομπὸς ΑἹ. 442. γέρων ὧν ib. 
638. γέροντα βατάζων νεκρὸν ib. 727. 
ζῶντος γέροντος An. 23. γέρων ἐκεῖνος 
ib. 80. γέρων, γέρων εἶ ib. 679. γέ- 
povrá σ᾽ ὁρῶντες 10. 755. γέρων εὖ-- 
ψυχος ib. 765. γέρων Πηλεὺς 10. 
915. τῷ γέροντος ἡττήϑη χερί; ib. 
918. ϑάρσει γέροντος χεῖρα ib. 994. 
γέρων καὶ δυστυχὴς ib. 1203. ταλαί- 
πωρον ἐμὲ γέροντ᾽ ἄπαιδα γνοσφίσας 
ib. 1207. εὖ πως γέρων ὑπῆλϑεν 
αὐτὲς Iph. A. 606. ἐξηγδ σύ μοι, γέ- 
ρων γέροντι Bac. 186. γέρων γέροντα 
παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγὼ ib. 198. Σιδωνέϑ 
γέροντος ib. 1024. σὺν τῷ γέροντι 
ib. 1222. et Her. F. 1009. τὸν γέ- 
povra δδεὶς ὑβρίζειν ἤϑελε Bac. 1309. 
βαρβάρες ἀφίξομαι γέρων μέτοικος ib. 
1382. γέροντα πληγαῖς πρόσωπον 
ἐξῳδηκότα Cy. 225. ἴδετε τὸν γέροντα 
ἐπὶ πέδῳ χύμενον Mer. 75. ἔσφηλεν 
γόνυ γέροντος ib. 130. γέροντος ἀν- 
δρὸς ϑανόντος ib. 467. Ἰόλεως πϑ 
γέρων; ib. 630. vid. etiam v. 793. 
véoc ueSéeuk. ἐκ γέροντος ib. 796. γέ- 
povra πατέρα ἐκ ἤσχυνας Hel. 726. 
γέρων τις ἐξὶ Καδμείων λόγος Her. F. 
26. γέροντ᾽ ἀχρεῖον ib. 42. γέρων 
γέροντα παρακόμιζε ib. 126. τί πρὸς 
γέροντ᾽ ἦλϑεν φόβος ; ib. 544. τὸν 
γέροντ᾽ ἀτιμάσαι ib. δῦ0. ἀμύνειν 
γέροντι 1. 575. γέρων ἀοιδὸς ib. 678. 
et 692. πρὸς γέροντος ἱππεύει φόνον 
ib. 1001]. παιδαγωγὸς ἀρχαῖος γέρων 
El. 287. cf. etiam v. 853. ἀπαγγελῶ 
λόγος γέροντι 10. 421. ῥυσσῷ γέροντι 
ποδὶ ib. 490. ἄπαις γέρων φεύγει 
Alcmzaon. fr. IX. 1. γέροντι ἐχ οἷόν 
τε μηκύνειν χρόνον Gl. fr. 1Π1..2. φωνὴ 
καὶ σκιὰ γέρων ἀνὴρ Melan. fr. XVIII. 
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κάρα γέροντος CEnei fr. VIII. 2. yé- |Deopryóg.. ὁ τῶν γεωργῶν βίος Fr. inc. 
povr. νυμφίῳ Phoen. fr. IV. 3.. ἐλεῆ- 
σαι γέροντα Epist. I. ὁ Πελλαῖος 
γέρων Epist. III. γέρον, o senex 
Hec. 507. et 516. Ph. 171. Anm. 
577. 661. 1169. 1185. 1245. et 
1251. Sup. 1078. Iph. A. 16. Bac. 
1319. Cy. 145. et 228. Her. 88. 334. 
344. 502. et 549. Ion. 804. 947. 
et 999. Her. F. 70. 92. 165. 519. 
534. 1170. 1189. et 1264. ΕἸ. 531. 
618. 630. et 664. ὦ γέρον Or. 543. 
et 584. Ph. 137. 143. et 922. An. 
573. Iph. A. 890. Cy. 193. Her. 8l. 
Hel. 968. Ion. 934. et 967. Her. F. 
308. et El. 524. ὦ φίλτατε γέρον 
Ph. 161. ὦ γέρον Αἰακίδα An. 791. 
γέρον Πηλεῦ ib. 1074. ὦ---δυστυχὴς 
γέρον ib. 1215. γέροντε δύο Bac. 365. 
δυοῖν γερόντοιν Her. 39. et 653. ἐκ 

ic γέροντας ἥδε σοι τείνει τύχη Hip. 
97. μάτην οἱ γέροντες εὔχονται Sa- 

νεῖν ΑἹ, 072. τεκέων ὀρφανοὶ γέρον- 
rec An. 308. τί δῆτ᾽ ἂν εἴποις τὲς 
γέροντας ib. 646. 4 γέροντες ib. 702. 
βοὴ καὶ κωκυτὸς ἦν---γερόντων Sup. 
722. γέροντας &ic εἶναι ib. 1081. cf. 
etiam v. 1085. γέροσι σημῇναι Rh. 
880. γέροντες ὄντες Bac. 189.  yé- 
povrtc ἐσμὲν Mer. 636. ὁμᾷ γέροντες 
καὶ γέοι Her. F. 455. γέροντες εἰδὲν 
ἐσμὲν ἄλλο, πλὴν ὄχλος καὶ σχῆμα 
JEol. fr. XVIII. 2. ἡ 'Agp. τοῖς γέ- 
ρᾶσιν ἄχϑεται ejusd. fr. XIX. 2. 
τηρεῖν ἑτέρας οἱ γέροντες OvvápeSa 
Fr. inc. LXXVI. 1. γέροντες, 0 senes 
Her. F. 275. 760. 817. 823. 1081. 
1109. et 1123. ὦ γέροντες ib. 503. 
728. et 1054. Καδμεῖοι γέροντες ib. 
1042, 

Τεύειν. σὲ γεύσω ἄκρατον μέϑυ Cy. 
149, γεύεσϑαι κακῶν Hec. 375. πέν- 
Ἐς γεύομαι πικρ Al. 1072. ὡς 

βορᾶς γευσαίατο Iph. A. 423. γεῦσαί 
νυν Cy. 155. γεύσωμαί τ᾽ ἔτι ib. 556. 
ποτϑ ἐγεύσατο lon. 1203. πόνων μυ- 
piov ἐγευσάμην Her. F. 1353, τόλ- 
je γεγευμένος Hip. 663. 

Γεῦμα Cy. 150. 
mm πῶς γεφύρας διαβαλὅσι Rh. 

17. 
; coda κακαὶ γεωργεῖν χεῖρες Rh. 

Γῆ. 
XLVII. 1. 

ὅ με γῆς ὑπεξέπεμψεν Hec. 13. 
γῆς ὁρίσματα ib. 16. ἐν γῇ Χεῤῥονησίᾳ 
ib. 338. γῆ κακὴ ib. 592. τὰς γῆς 
γνέρϑεν 10.791]. πέτρα γῆς ὑπερτέλλεσ᾽ 
ἄνω ib. 1010. γένοο--- ὅτε γῆ τρέφει 
τοιόνδε ib. 1181. γῆς τεμεῖν βλατή- 
ματα ib. 1204. πατρῴας γῆς ἀπεξε- 
γωμένοις ib. 1221. γῆς ὅρος 'EAAa- 
νίδος 10. 1260. ἥκει εἰς γῆν ΟΥ. 58. 
εἰς γῆν ᾿Ασίαν 1b. 853. τίνες πολι- 
τῶν ἐξαμιλλῶνταί σε γῆς; ib. 431. 
γῆς ὑπερβαλὼν Opec ib. 443. ὃ γῆν 
καὶ πόλεις ὄλλυσ᾽ ἀεὶ ib. 824. πάσης 
ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος ib. 573. Φωκέων 
yn ib. 769. οἵπερ σώζεσι γῆν ib. 
918. γῆν Ἰνάχο ib. 930. πρόσωπον 
εἰς γῆν βαλδσα ib. 956. γῆν Δελφίδ᾽ 
ἐλϑὼν ib. 1094. εἴσω γῆς ib. 124]. 
ἔδοξε τῇδε γῇ ib. 1828, κρατεῖν γῆς 
ib. 1600. ἡνίκ᾽ ἦλϑε γῆν τήνδε Ph. 
9. Φοίνισσα γῆ 1». 287. γῆς ἔνερϑεν 
ib. 508. Αἰτωλέδ᾽ εἰς γῆν ib. 988. 
9 γῆς ᾿Ἑλλάδος «ρατηλάται ib. 1231. 
£v γῆ πατρῴᾳ ib. 1457. Al. 167. Tr. 
389. Hel. 1108. πύργες γῆς Ἰωλκίας 
Med.7. γῆν KopwSíav ib. 10. ὄτ᾽ 
ἀπαλλάσσεσα γῆς πρόσωπον ib. 27. 
γῆς Κορινϑίας ib. 70. 702. et 916. ἐκ 
γῆς βαρβάρα ib. 256. Iph. T. 739. 
775. 906. et 1400. γῆν ἄσυλον πα- 
ρασχὼν Med. 387. γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις 
ὅροισιν ib. 540. ὀμφαλὸν γῆς ε- 
σπιῳδὸν Ib. 668. γῆς Τροιζηνίας ib. 
683. Hip. 12. et 1159. πέδον γῆς 
Med. 746. γῆς προδότιν ib. 1332. 
γῇ Σισύφε bb. 1381. γῆν Τροιζηνίαν 
Hip. 29. ςίλβει κατὰ γῆν ib. 194. 
ὑπὸ γῆς ráprapa ib. 1290. ᾿Ασιάτιδος 
γῆς σχῆμα An. 1. γῆς Φαρσαλίας 
ib. 22. ἵν᾽ εἶ γῆς ib. 168. βαϑεῖαν 
γῆν ib. 638. γῆς Φϑιώτιδος ib. 665. 
γῆς κοσμῆσαι τάφῳ ib. 1161]. Δελ- 
φίδος ἐκ γῆς 1b. 1168. Μολοσσίαν 
γῆν ib. 1245. γῇ καλυφϑῆναι Sup. 
531. τὸ σῶμα εἰς γῆν ib. 534. γῆς 
᾿Ασωπίας ib. 571. γῆν λιπὼν Φάρ- 
σαλον Iph. A. 812. εἰς γῆν ἐρείσασ᾽ 
ὄμμα ib. 1123. τὰ ὑπὸ γῆς ἰδεῖν ib. 
1219. ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος ib. 1457. 

πατρίδα γῆν ib. 1558. d γῆς εἰσέδυ 
ib. 1583. γῆν Φρυγίαν ib. 1627. à 
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γῆς ἀνάσσει Iph. T.31. ἄγνωςον sic 
γῆν 10. 94. εἰς γῆν Kvavtáv συμ- 
πληγάδων ib. 241. εἰς γῆν γόνυ 
καϑεῖσαν ib. 332. γῆς πατρῴας νότον 

ib. 1066. ὦ γῆς ᾿λλάδος ναῦται ib. 

1386. εἰς γῆν κλύδων ἦγε ναῦν 10. 
1396. πάτρῴας γῆς πέδον Rh. 278. 

et CEnel fr. 1.1. Παιόνων γῆν Rh. 
408. γῆν ἐπ’ ᾿Αργείαν 1b. 471. ἀμφὶ 
γῆν πατρίαν ib. 932. γῆς ὅρι᾽ ἀπο- 
Ξερόμεγοι Tr. 375. ἐν ξένῃ γῇ κεῖνται 
ib. 378. αἷμα γῇ δωρήσεται ib. 382. 
οἰκτείρειν γῆν ib. 403. γῆς ἐξανελϑὼν 
ib. 748. γῆ δορὶ πεσδο’ ᾿Ἑλληνίκῷ 
ib. 808. 'EAXqv( εἰς γῆν nb. 878. 
ἐπὶ γῆς ἔχων ἕδραν 10. 884. γῆν τῷδ᾽ 
ἐπαμπίσχοντες ib. 1148. γῆς Ἕλλη- 
νίδος Bac. 23. et Her. 307. ϑύρσῳ 
κροτῶν γῆν Bac. 188. κράτος γῆς 1b. 
213. τὸν ϑεὸν εἰς γῆν δέχϑ 10. 312. 
εἰς πέδον γῆς ib. 705. γῆς Κεφαλ- 

λήνων ἄναξ Cy. 1038. γῆς ἐν 'EAA- 

δος μυχοῖς ib. 290. cf. etiam v. 296. 

ὁ Spavóc συμμεμιγμένος τῇ γῇ ib. 570. 

τὸν μονῶπα παῖδα γῆς ib. 644. ὅπη 

γῆς---ἰδρυμένες Her. 19. γῆν σέβοντ᾽ 
ἐλευϑέραν ib. 114. εἰς χεῖρα γῇ συν- 

iav ib. 430. γῆ πατρὶς ἐκ ἀνώ- 
νυμος Hel. 16. γῆς σκότῳ κέκρυπται 
ib. 61. πόϑεν γῆς ib. 82. et Ion. 258. 
εἰς γῆν ἐναλίαν Hel. 147. πατρίδος 
ϑεοί μ᾽ ἀφιδρύσαντο γῆς ib. 280. Λα- 
κεδαίμονος γῆς ἄπο ib. 481. πϑ γῆς 
ib. 499. et El. 233. εἰς γῆν Τρωάδα 
Hel.588. et El. 3. ὦ γῆ Τρωὰς Hel. 

1286. w γῆς Ἑλλάδος λωτίσματα ib. 
1609. γῆς ᾿Ατϑίδος Ion. 13. γῆν 
Evfotóa 1b. 60. et Rha. Tr. πατρὶς 
γῆ lon. 261. γῆς ἄρ᾽ ἐκπέφυκα μητρὸς 
ib. 542. πρὸς γῆν ὄμμα βαλὼν ib. 582. 
l'opyóv' ἔτεκε Τἢ ib. 989. πατρὸς γῆν 
διδόντος ib. 1296. ᾿Ασιάδος γῆς 1b. 
1586. γῆς παραλίας 10. 1592. ποῖ 

πατὴρ ἄπεςι γῆς; Her. F.74. τοῖσι 
γῆς βλατήμασιν ib. 178. ὦ γῆς 
λόχευμα ib. 252. εἰ τοσόνδε γῆς 
ἔνερϑ᾽ ἐκεῖνος κρύπτεται lb. 262. ὃν 
γῆς νέρϑεν εἰσηκέομεν lb. 516. γῆς 
ἥκοντ᾽ ἄνω ib. 616. γῆς πατρίδος 
πέδον ib. 620. γῆς σεισμὸς ib. 862. 
γῆς ᾿Αϑηναίων κόροι ib. 1164. εἶμι 
γῆς ὕπο b. 1247. μὴ ϑιγγάνειν γῆς 
10. 1296. γῇ ἐπὰν “κρύψῃς νεκρᾶς ib. 
1364. εἰσκόμιζε τέκνα γῇ ib. 1422. 

LEHPSX 

ὦ γῆς raXaiór" Apyoc El.1. Φωκέων 
εἰς γῆν ib. 18. Σπαρτιάτιδος γῆς ib. 
411. κάτω γῆς οἰκῶν lb. 677. Τῆ 
ἄνασσα ib. 678. ᾿Αχαιΐδος γῆς ib. 
1285. ᾿Ἰσϑμίας γῆς ib. 1288. γῆς 
πατρῴας ὅρον ib. 1315. cf. etiam Dic. 
fr. IV.4. τὸ κατὰ γῆν And. fr. XXIII. 
1. ἀρῶν γῆν Antiop. fr. XXXIII. 4. 
ἐκ μελαμβρότοιο Αἰϑιοπίδος γῆς Ar. 
fr.II.4. yi ἠρινὸν SáXXsca Dan. fr. 
X.3. εἰς γῆν φέροντες γῆν Hyp. fr. 

IV. 5. ἄρξεσι γῆς Inus fr. ΧΙ, 

καρπίμοις γῆς φυτοῖς ejusd. fr. XVII. 
3. ἀνάσσει γῆς Αἰτωλίας Meleag. fr. 

1,8. κατϑανὼν πᾶς ἀνὴρ γῆ καὶ σκιὰ 
ejusd. fr. XV. 2. τὸ ὑπὸ γῆν δα σκό- 
roc ejusd. fr. XVII. 1. ἡ βόσκεσα γῆ 
Phaéth. fr. 11. ἐκ γῆς eic ϑάλασσαν 
Pol. fr. I. 4. γῆν πέριξ ἔχονϑ᾽ ὑγραῖς 
ἐν ἀγκάλαις Fr. inc. I. 2. ἐν μυχῷ 
γῆς Fr. inc. B. 42, ἐν βαρβάρῳ γῇ 
Epist. V. 

Τηγενέτας. γίγαντι γηγενέτᾳ προσό- 
μοιος Ph. 130. ὁ γηγενέτας δόμος 

Ion. 1465. : 
Γηγενής. δράκων ὁ γηγενὴς Ph. 938. 
et γηγενεῖ δράκοντι lb. 942. γίγας 
γηγενὴς 10. 1188, Λήϊτος ὁ γηγενὴς 
Iph.A.259. γηγενῆ sáxvv Bac. 264. 
"Exéovoc γόνον γηγενῆ ib. 994. et 
1014. ubi pro γόνον est τόκον. τᾷ 
ynytv8c Epi 3ovie Ion. 20. ὁ γηγενὴς 
Σπαρτῶν sáxvc Her. F. 4. γηγενεῖς 

ἔπι Ion. 1529. ἀμφὶ γηγενῆ μάχην 
δορὸς Cy. 5. cf. etiam Ion. 987. τὸ 
γηγενὲς δράκοντος ϑέρος Bac. 1024. 

Γηϑεῖν. ταύτῃ yéyn?a. Hec. 279. et 
γέγηϑε Or. 66. vid. etiam Hip. 631. 
Bac. 1196. Cy. 463. et Hel. 638. 
yéyn?, ἕως γέγηϑα Iph. A. 649. ὅς 
γε πίνων μὴ yéyn3e, μαίνεται Cy. 167. 
ἐν ἀσκῷ πῶς γέγηϑ oikec ἔχων ib. 
523. 

Τῆϑεν, adverb. Ion. 269. 
Τηπονεῖν ἀρέρας Rh. 75. 
Fnpatóc. πάτερ γηραιὲ Ph. 1705. yn- 
paw ποδὶ AI. 614. et γηραιὸν πόδα 
An. 547. γηραιὲς ϑανεῖν Al. 60. 

Γῆρας. “γήρᾳ δειλαίῳ Hec. 203. τὸ 
γῆρας 8 σοφὸν Or. 490. ἀπελϑέτω---- 

τὸ γῆρας τὸ σὸν 1b. 548. γῆρας ἀπο- 
φυγὼν τὸ σὸν ib. 630, γήρᾳ τρομερὰν 
ποδὸς βάσιν Ph. 310. dx ἅπαντα τῷ 
γήρᾳ κακὰ πρόσετιν ib. 531, λέχος 
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πρὸς γῆρας ἐκ εὔδοξον Med. 592. μένε, 
γῆρας ib. 1396. Πιτϑέως γῆρας Hip. 
794. ὅπως ἐς γῆρας μόλοι Al. 53. 
γήρως ἔβας τέλος 1b. 415. γήρᾳ πεν- 

ϑίμφ καταφϑινεῖν ib. 625. ἀτιμάζοντα 

σὸν γῆρας ib. 662. γῆρας ψέγοντες 
ib. 673. τὸ γῆρας βαρὺ ib. 675. et 
sine τὸ Fr. inc. LXXVIII. 4. τὸ 
γῆρας ὡς ἀναιδείας πλέον Al. 730. 

γήρως ἐσχάτοις πρὸς τέρμασιν An. 

1082. γῆρας πολιὸν Suppl. 170. 
Bac. 258. et Ion. 700. et πολιῷ γήραϊ 
Er. fr. VI. 3. σώζεσϑαι πρὸς γῆρας 

Sup. 917. ὦ OvemáXauzov γῆρας ib. 
1108. τὸ γῆρας ἄῦπνον lph. A. 4. 
γήρᾳ μηδὲν ὑπείκων ib. 138. γήρᾳ 
ἀσυμφορώτατα Tr. 491. τὸ γῆρας ἐκ 
αἰσχύνομαι Bac. 204. τὸ γῆρας ὑμῶν 
εἰσορῶν ib. 252. δύσκολον τὸ γῆρας 
ib. 1249. τῷ γήρως μοι συνεκπονᾶσα 

κῶλον lon. 739. γήρᾳ τρομερὰ γυῖα 
Her. F. 231. τὸ γῆρας βαρύτερον 
Αἴτνας σκοπέλων ib. 038. τὸ λυγρὸν 
φονιόν τε γῆρας 10. 649. λευκὰ γήρᾳ 
σώματα ib. 910. τὸ γῆρας τὴν Κύ- 
πριν χαίρειν ἐᾷ /Eol. fr. XIX. l. γῆ- 
ρας πικρὸν Aut. fr. IT. 11. πρὶν πό- 
νοις ὑπερβάλῃ με γῆρας Cresph. fr. 
IV.5. πρὸς τὸ γῆρας τὸς γάμες ποιε- 
μένας Dan. fr. VI. 2. τὸ γῆρας ἔχει 
πολλὰς νόσες Gl. fr. III. 1. δυσώνυ- 
μον εἰς γῆρας ἐλϑεῖν CEnom. fr. IV. 2. 
TÓ γῆρας---σοφώτερον πέφυκε Pelei. fr. 

IM buo γῆρας Phon. fr. VIII. et 

fr. inc. LXXVIII. 1. 
Γηράσκειν. ἄπαιδε γηράσκετε Al. 739. 
ἄτεκνος γηράσκω Sup. 907. 8 γεγή- 
ρακ᾽ ἔκ τινος ϑεηλάτα Ion. 1392. ὅσοι 
γηράσκοσιν ὀρφανοὶ τέκνων Dic. fr. 

V. 6. ἄπαιδα γηράσκεσαν Ion. 
619.  xápw γηράσκεσαν Her. F. 
1223. 

Ῥηροβοσκεῖν. γηροβοσκήσειν ἐμὲ Med. 
1033. οἵ γηροβοσκήσαεσι Al. 666. 

Γηροβοσκός. γηροβοσκὸν ἐκ ἔχω Sup. 
923. ὦ γηροβοσκὼ ματρὸς Ph. 1445. 

2 orden φίλον γηροτρόφον Al. 

Ῥηρύεσϑαι. 8 μὴ παρ᾽ ὄχλῳ τάδε γη- 
ρύσῃ Hip. 218. εἴϑε φϑέγμα γηρύ- 
σοισϑέ μοι 10. 1074. δεινὸν τόδ᾽ ἐγη- 
ρύσω El. 1327. 

Τῆρυς. γῆρυν ἄφϑογγον σχάσας Ph. 
967. Ὀρφεία γῆρυς ΑἹ. 972. γῆρυν 
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ex Ἑλληνικὴν Rh. 294. πολυχορδο- 
τάτᾳ vyfpviib. 549. φϑέγματος συν- 
ἤϑη γῆρυν ib. 609. πικρὰν γῆρυν 
Τι.. 441]. γῆρυν κλύων σοφὴν Bac. 
178. μακρὰν ἕρπει γῆρυς El. 754. 
δέλτων ἀναπτύσσοιμι γῆρυν Er. fr. 
VI. 6. 

Τιγαντοφόνος. 
Her. F. 1192. 

I'éyac. γίγαντι γηγενέτει προσόμοιος 
Ph. 129. γίγας γηγενὴς ib. 1138. 
φόνιον γίγαντα Bac. 543. κλόνον 
γιγάντων lon.207. ἣν (scil. μάχην) 
Φλέγρᾳ γίγαντες ἔτησαν ϑεοῖς ib. 

᾽ ^ , , 

ἐπὶ δόρυ γιγαντοφόνον 

988. γίγασι---ἐναρμόσας βέλη Her. 
F. 179. ποίας γίγαντας ἐκ ἐξήνυσα ; 
ib. 1272. 

Τίέγνεσϑαι, vel γίνεσϑαι. ἡμῖν μηδὲν 
ἐμποδὼν γένῃ Hec. 372. ἐσϑλῶν Ye 
νέσϑαι ib. 380. δεῖ τῷ Πηλ. χάριν 
γενέσϑαι παιδὶ ib. 384. ἐμοὶ “χρῆν 

γένοιτο 
ὡς πρόσω πατρὸς 

γένοιντο ib. 1159. εἰ τύχοι, γένοιτ᾽ 
ἂν Or. 778, δάκρυα γένοιτ᾽ ἂν ib. 
786. τὸ χρυσόμαλλον ἀρνὸς ὁπότε 
γένετο ib. 1000, ἐμοὶ μιᾶς ἐγένετ᾽ 
ἐκ ματέρος Ph. 159. Φοίβῳ λάτρις 
ἐγενόμαν ib. 229. γενοίμαν ἄφοβος 
ib. 2438. ἄν τι σοὶ γένηται ib. 632. 
γενοίμεϑ᾽ ὧδε ματέρες ib. 1067. γε- 
νοίμεϑ᾽ εὔτεκνοι ib. 1068. ἐχϑρὸς 
ἐγένετο ib. 1455. — ἐπεὶ ἐγενόμην ib. 
1594. ἱκεσία γίγνομαι Med. 710. 
καλλίνικοι ἐχϑρῶν γεληρόμεδθα ib. 
766. αὐϑαδεςτέρα vytyve ϑαλάσσης 
Hip. 305. κακὸν Xdrépo γενήσομαι 
10. 728. ἠλιβάτοις i ὑπὸ KEV pU ye- 
νοίμαν ib. 732. εἰ γενοίμαν ἀντὶ c8 
νεκρὸς 1b. 1410. λυτήριος ἐκ ϑανάτεα 
γενῇ Al. 224. φϑόνος μὴ γένοιτό τις 
“εῶν Ib. 1188. ἡ ὁμιλία πάντων βρο- 
τοῖσι γίγνεται διδάσκαλος An. 685. 
μὴ γενοίμαν ib. 767. τί μὴ γένηται; 
Sup. 844. γένοιτ᾽ ἂν κέρδος ib. 603. 
πρὸς ἐμδγενβ Iph. A.646. à kar ἄνδρα 
γίγνεται γεανίαν ib. 933. κἀκεῖ γε- 
νήσῃ 10. 1172. μήτ᾽ αὐτὸς γένῃ, sc. 

κακὸς περὶ ἐμὲ 10. 1184. Seo» τα 
κλέμμα γέγονας ; ib. 1615. γένοιτό 
σοι καλῶς ib. 1626. καμοὲ τόδ᾽ εὖ 
paced. γ᾽ dvo γίγνεται Iph. T. 580. 
ὄνομα ἐμ γένοιτ᾽ àv ib. 697. σοῖς 
ἀραία δώμασιν γενήσομαι ib. 778, 

πημονὰν γενέσϑαι ib. 630. 
εὖ πως ib. 902. 
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οἶσϑα νῦν, & μοι γενέσϑω ; ib. 1203. 
ἀὺς γίγνεται Rh. δ80. μηδὲ Méca 

μοι γένοιτ᾽ ἀοιδὸς Tr. 385. τὸ μὴ 
γενέσϑαι τῷ ϑανεῖν ἴσον λέγω qb. 621. 
Διὸς κρείσσων γενδ lb. 948. ταῖς 
ϑεαῖσι σύμμαχος γενήσομαι ib. 969. 
ἐκ πατέρων ἀγαϑῶν ἐγένα ib. 1254. 
ὅπα βότρυος ἐν δαιτὶ γίγνεται γάνος 
Bac. 261. κακὸς πολίτης γίγνεται 
ib. 271. πῶς γένοιτ᾽ ἂν καλῶς; ib. 

824. ὃς ὕπερϑε μόχϑων ἐγίνεϑ᾽ 10. 

903. γίνομαι ἔννας 1b. 1208. τίς 

παῖς ἐγένετο; Ib. 1274. ἥσυχοι γί- 
γνεσϑε Cy. 94. κομψὸς γενήσῃ καὶ 
λαλέξατος ib. 314. οἰνοχόος μΒ yev8 
ib. 563. γεν τοῖσδε συγγενὴς: γενϑ 
φίλος Her. 230. κακὸν γένοιτ᾽ ὄνει- 
δος ib. 464. ὃ μὴ γένοιτο ib. 714. 
πολλῶν σοφιτὴς πημάτων ἐγινόμην 

ib. 993. τἀμὰ γίγνετ᾽ ἀσφαλῆ 1. 
1004. πόλλ᾽ ἂν γένοιτο διὰ ψευδῶν 
ἔπη Hel. 816. τί σοι πλέον λυπδμένῃ 
γένοιτ᾽ ἄν; ib. 330. ἄλλοσ᾽ ἀπο- 
τροπὰ κακῶν γένοιτο 10. 864. ἰατρὸς 
yev& Ion. 740. ἐ πόσις ἡμῶν προδό- 
της γέγονε: 10. 864. ἔξω ἐγενόμην 
γνώμης ἐμῆς lb. 926. «8 γενήσεται 
τόδε; ib. 981. νεανίας γεν ἔργοισι 
ib. 104!. ἔκδοτος γίνομαι ib. 1251. 
ἄλλοϑεν γέγονας ib. 1471. ἐγένετό 
τις &poc ἐκ κακῶν ib. 1509. σοφὸς 
γενᾷ Her. F. 189. ἱκανὸς ἂν γένοιο 
σὺ ib. 495. πάντα σοι γενήσεται 
ib. 609. βρόχοισιν ἀρκύων γενή- 
σεται ib. 729. ἀπότροπος γένοιό μοι 

τῶν πημάτων ib. 821. γενοίμην 

πέτρος ib. 1397. κακῆς ἀπ᾽ ἀρχῆς 

γίγνεται τέλος κακὸν ZEol. fr. II. 

ἐκ ἂν γένοιτο χωρὶς ἐσθλὰ καὶ κακὰ 

ejusd. fr. VI. 3. μή μοι τὰ κομψὰ 
ποικίλοι γενοίατο ejusd. fr. VII. 2. 
γίγνεσϑαι τέκνα Alemeon. fr. VIII. 
2. et CEnom. fr. II. 2. τάχ᾽ àv yé- 
voro Alemen. fr. XI. 1. βροτοῖσιν 
εὔκρας ὁ γένοιτ᾽ ἂν ἡδέως Antiop. fr. 

XLI. ἐξ ὧν πάντα γίγνεται βροτοῖς 
Bel. fr. XVII. 4. αἰδὼς ἐν ὀφϑαλ- 

μοῖσι γίγνεται Cresph. fr. 11, Διὸς 
Ἰδαίεα μύτης γενόμαν Cret. fr. II. 11. 

ἐκ ἂν γένοιτο χρητὸς ἐκ kak8 πατρὸς 
Dic. fr. XI. 2. γίνε ϑρασὺ Sy. fr. 
VII. 2. σὺν μυρίοις rà καλὰ γίγνε- 

ται πόνοις Fr. inc. XXXIV. γένοιτό 
" D 

τ ἂν πόλλ᾽, ὧν δόκησις ἐκ ἕνι Fr. 
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inc. LXXIV. 2, τὸ μὴ γενέσϑαι 
κρεῖσσον, ἢ φῦναι, βροτοῖς Fr. inc. 
LXXX. et CXLVIIL. 1. ubi pro 
βροτοῖς est βροτός. ἧσπερ ὅνεκ᾽ £yé- 
vero Fr. inc. CVIII. áxóXasa γίνεται 
δόλων τέκνα Fr. inc. CXXX. ἄν- 
Spwroc éyéve Fr. inc. CL. 2. δράκων 
pe γίγνεται τό γ᾽ ἥμισυ Fr. inc. 
CLXVI. 1. μὴ φαυλότερος γένῃ περὶ 

ἡμᾶς Epist. l. πρὸς τοῖς ἔργοις γί- 
γεσϑαι Ep. Ν. γιγνομένης ἐλπίδος 
Epist. Ill. δὶς τόσα πυργϑν τῶν 
γιγνομένων Her. 294. ὁ κείνϑ γενό- 
μενος Or. 509. καλλίνικος γενόμενος 

Ph. 1259. γενομένῳ ἐν δυνάμει 
Epist. IV. ἐξ ὃ γενόμενοι παῖδες 
(Tr. 099. ϑνήσκει ἐδὲν τῶν γενομένων 
Chry. fr. VII. 12. χωλοί γ᾽ ἀρτίως 
γεγενήμεϑα Cy. 633. et sic porro. 

Γιγνώσκειν, vel γινώσκειν. γίνωσκε 
ἀλκὴν κι r. 4. Hec. 227. τίς ὀχὶ γι- 
γώσκει τόδε; Med. 85. πάντα γιγνώ- 
σκειν καλῶς 10. 228, γιγνώσκω καλῶς 
ib. 935. εὖ Her. 982. τὰ χρήτ᾽ ἐπι- 
σάμεσϑα καὶ γιγνώσκομεν Hip. 380. 
cf. Iph. T. 491]. ἐγίγνωσκον καλῶς 
Hip. 400. γίγνωσκε, ὡς πᾶσιν ἡμῖν 
κατϑανεῖν ὀφείλεται Al. 420. γιγνώ- 
σκειν ὕπα Sup. 204. γινώσκομεν εἰς 
πῦρ βλέποντες ib. 211. 8 σε γινώσκω 
y ὅλως Rh. 737. οἷα T80E γινώσκω 
κλύων ib. 740. d κρεῖσσον τῶν γόμων 
γινώσκειν χρὴ Bac. 890. 8 με γινώ- 
σκεις ὁρῶν ; Her. 639. γινώσκειν φί- 
Asc Hel. 567. αὐτὸς σὺ γίνωσκε 10. 
1273. ὧν γινώσκω πέρι lon. 588. 
ὕποπτος ὦσα γινώσκει πόλει El. 644. 
γῦν γινώσκω σὲ ib. 708. γίγνωσκε 
τἀνϑρώπεια lnus fr. XXI. 1. avroi 
ὅταν σφαλῶμεν, 8 γινώσκομεν Fr. inc. 
XXXIII.2. ἔγνωκε---συμφορᾶς ὕπο 
Med. 34. ἔγνωκα Iph. T. 934. ἔγ- 
γωκα καὐτὸς Al. 1083. rà πρὶν δεδρα- 

μένα ἔγνωκε πράξασ' ὁ καλῶς An. 

816. ἐγνώκαμεν ταῦτα Bac. 1344. 
ἔγνωκεν ἄμφω ποντίας ἀφιέναι Dan. 
43. ἔγνω σ᾽ ΕἙλένη; Hec. 248. ἔγνως 
ἄτην παιδὸς lb. 680. συμφορὰν ἔγνω 

Φρυγῶν ib. 770. ἔγνως Or. 1131. 

Ph. 990. An. 884. et 921. Rh. 281. 
et El. 617. ξυνετὸν μέλος ἔγνως Ph. 

1511. ὃς rà κλείν᾽ αἰνίγματ᾽ ἔγνω 

ib. 1747. ἔγνως τὴν νικῶσαν βολὴν 

Med. 912. ἃ ἐ καλῶς ἔγνων Iph. A. 
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108. ἔγνω κλύδωνα πολεμίων προσ- 
κείμενον Iph. T. 310, μίασμα ἔγνως 

εἰ σωφρο- 
νεῖν ἔγνωϑ᾽, ór—Bac. 1340, διαλλα- 
γὰς ἔγνωσαν 8 τελομένας Her. 820. 
κἄγνων ἀγῶνα ἀγωνιέμενος ib. 992. 
ἔγνως ὀρϑῶς ἄνδρα Hel. 571. ὄπω 
ποτ᾽ ἔγνων ματὸν Ion. 8319. ποίῳ τόδ᾽ 
ἔγνω---τεκμηρίῳ ; ib. 349. ἔγνων πό- 
vov τιν᾽ εἰς δόμες πεπτωκότα Her. F, 

τἀναντί᾽ ἔγνων Phoen. fr. IX. 
3. ὅϑεν ἔγνω τὰς φόβος εἶναι Sis. 

σὲ τοιθτον ὄντα ἔγνων 

- ποίῳ τρόπῳ ; ib. 1178. 

597. 

fr. IL. 29. 
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rac jj ἤμπελος τῇ "uj χερὶ Cy. 564. 
γγωσϑῇ Κρεέσῃ Ion. 72. ἐγνώσμεϑ᾽ 
ἑξῆς ib.1115. ἐγνώσϑη ὑπὸ γέροντος 
El. 852. ἐγνωσμένος σοι '"l'r. 237. 
ὡς ἐγνωσμένοι Her. F. 1287. 

Γλαῦκος, nom. propr. viri Or. 364. 
Γλαυκός. γλαυκὴν χλόην Sup. 258. 
γλαυκὴν ἅλα Cy. 16. et γλαυκῆς ἁλὸς 
Hel. 407. γλαυκᾶς ἐλαίας Iph. T. 
1101. γλαυκᾶς 'ASávac ΤΥ. 799. 
γλαυκᾷ ἐν ᾿Αϑάνᾳ Her. 754. γλαυκὰ 
Tóvr8 ϑυγάτηρ Hel. 1473. γλαυκὸν 
ἐπ᾽ οἷδμ᾽ ἅλιον ib. 1517. 

Epist. IV. γνῶϑι τύχαν An. 126. ΤΠλαυκῶπις μήνη Fr. inc. ΟΟΙΧ, 
γνῶϑι ἀσ᾽ ἐπὶ ξένας δμωὺς ib. 136. DAwkepóc. τέκνων γλυκερὸν βλάτημα 
γνῶτε τἀνθρώπων κακὰ Sup. 549. 
τίς γνοίη λόγον; Her. 180. 
ἀνϑρώπϑε πέρι lon. 239. εἴ μέ τις 
γνοίη El. 97. ἀ γνοίην àv ib. 283. 
εἷς ἂν μόνος vw γνοίη ib. 285. ὅτῳ 
γνοίης ἂν ἐξύφασμα ib. 539. γνῷ 
ro» "Hpac ς ἐπ᾽ αὐτῷ χύλος Her. F. 
840. τἀφανῆ γνῶναι σαφῶς Hip. 346. 
γνῶναι; ἵν᾽ εἶ γῆς An. 168. τῷ τόδε 
γνῶναί με χρή; Ion. 1344. ὥστε μὴ 
γνῶναι φίλας ib. 1596. τὸς κακὸς 
γνῶναι Her, F. 666. γνῶναι ἔπος 
Sis. fr. I. 13. καλῶς γνῶναι τὸν ἐχ- 
ϑρὸν Tem. fr. IX. 2. γιγνώσκων, 
ὅτι πένητα φεύγει πᾶς τις Med. 560. 

γνοίη 
Med. 1099. 

Γλυκύς. οἶνος γλυκὺς Cy.557. γλυ- 
κεῖα φροντὶς Med. 1036. et JEol. fr. 
XV. ὦ γλυκεῖα προσβολὴ Med. 1074. 
εἰσάγων γλυκεῖαν ψυχᾷ χάριν Hip. 
520. γλυκείας ἡδονῆς ἥσσων Antiop. 
fr. XXIX. 6. et fr. inc. XXXV. 6. 
γλυκεῖαι ἧσσον εἰς ϑωπεύματα Sup. 
1108. γλυκεῖαι μέλιτος ῥοαὶ Bac. 
710. μεταβολὴ πάντων γλυκὺ Or. 
284. τὸ ζῇν γλυκὺ Al. 696. τὸ φι- 
λότιμον γλυκὺ Iph. A. 23. εἰς ὄμματ᾽ 
εὔνει φωτὸς εἰσβλέψαι γλυκὺ Ion. 732. 
ὕπνθ γλυκυτάταν χαρὰν Or. 159. 
γλυκύτατα κρέα Cy. 126. 

μὴ γιγνώσκοντ᾽ ἀπολέσϑαι Hip. 249. Γλύπτειν. χερσὶ γαῖαν γλύπτοσα Tr. 
γινώσκων, ὅτι τρώσει νιν οἶνος Cy. 
420. γιγνώσκων, 
Phoen. fr. IX. 8. L4 : 

ἠπάτα σε ἐκ éyvo- 

1306. 
ὅτι τοιῦτός ἐςιν Ὀλυφίς. τόξων πτερωτὰς γλυφίδας Or. 
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κότα El. 938. γνὲς τἀμπλάκημα ῬΕ.] Γλῶσσα. γλώσσης κόμποι Hec. 627. 
28. ef. v. 33. γνὲς πρόσϑεν ἐκ εὖ 
Iph. A. 388. y»éc σῇ ψυχῇ Tr. 
1171. yvóvroc, óc ἐς ἤΙλιον ἐκ ἦλϑον 
Hel. 58. γνόντες ζῶντα Πρ. τινα 
Hec. 1140. τὴν ἐμὴν ἐρημίαν γνόντες 
An. 571. γνόντας τάδε Sup. 555. 
παιδὸς γνᾶσα ϑανάσιμον μόρον Hec. 
1145. εὐνὴν κρυφαίαν γνᾶσα, καὶ μὴ 
yv8ca Dan. 14. cf. v. 33. M s ζη- 
μίας ἀποτροφὴν Med. 1223. γνώσῃ 
ἀμπλακὼν Hip. 892. γνώσεται ἔχ- 
ϑραν ἐμὴν An. 1007. γνώσῃ πάσχων 
Sup. 580. γνώσῃ τὴν ἐμὴν προϑυ- 
μίαν Rh. 667. γνώσεται τὸν Διὸς 
Διόνυσον Bac. 857. γνώσῃ σὺ Her. 
65. 8 γνώσεταί γ᾽, üc cip ἐγὼ Hel. 
824. γνώσῃ τάδ᾽ αὐτὸς Lon. 1357. 
γνώσομαί σε Alex. fr. II. 2. μηδὲ 
γινώσκοισϑέ μοι Hec. 255, γινώσκε- 

ἐχρῆν---τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν 1b. 1188. 
ἀκόλατον ἔσχε γλῶσσαν Or. 10. δει- 
Ma γλώσσῃ χαρίζῃ ib. 1514. τῦτό σ᾽ 
εἰπεῖν ἔχω γλώσσῃ Med. 466. γλώσ- 
ej αὐχῶν τἄδικ᾽ εὖ περιτελεῖν ib. 582. 
γλώσσῃ ἐδὲν πιτὸν Hip. 395. 5 
γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽ ib. 6129. μή σε. 
γλῶσσ᾽ ὑπερβάλῃ κακοῖς ib. 924. 
γλῶσσαν ἀφεῖναι ib. 991. ᾿Ορφέως 
γλῶττα Ἀ]. 358. διὰ γλώσσης ἔχειν 
An. 95. λέγοντες ἄλλα γλώσσῃ ib. 
458. ἀϑώπευτόν σε γλώσσης ἀφήσω 
ib. 461. νεῖκος μέγα γλῶσσ᾽ ἐκπο- 
ρίζει ib. 644. ἐφῆκας γλῶτταν eic τὸ 
σύμφυτον ib. 955. διὰ γλώσσης ἰὸν 
Sup. 112. ἄγγελον γλῶσσαν λόγων 
δὲς ib. 204. γλώσσῃ κατασχὼν Cijuov 
ib. 425. σκαιὸν τἀνάλωμα τῆς γλώσ- 
σης lb. 547. ἕνα γλώσσῃ σύντονα 
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γράμμασιν αὐδῶ Iph. A. 117. vorn- 
ρὸν γλῶσσ᾽ ἐπίφϑονον σοφὴ ib. 333. 
ταράξῃ γλῶσσαν 1". 1542. καλόν τι 
γλῶσσ᾽, ὅτω vísic παρῇ Iph. T. 1064. 
dk εἰς σὲ τείνεται γλῶσσα Rh. 876. 
διπτύχῳ γλώσσᾳ "Tr. 2806. γλώσσης 
σιγὴν ib. 049. εὔτροχον γλῶσσαν 
ἔχεις Bac. 268, γλώσσῃ δράκοντος 
10. 707. γλώσσης ἄπο σώζοντες lb. 

1047. ἣν τὴν γλῶσσαν δάκῃς Cy. 

313. γλώσσης ἰδίας ἀποφαίνειν Ion. 

101. γλώσσης ψόφον Her. F. 229. 
γλώσσης πικροῖς κέντροισι ib. 1288. 

ἡ γλῶσσ᾽, ἡ ταλ. τε φρὴν El. 334. 

γλώσσῃ πικρότης ἔνεςί τις 10. 1014. 

ἄσοφοι γλώσσης ἐνοπαὶ ib. 1302. εἰ 
μὴ καϑέξῃς γλῶσσαν JEg. fr. II. 

γλῶσσα φλαύρα Fr. inc. VATES 9; 

ἀτηρὰ γλῶσσα Fr. inc. CLVIII. 4. 

γλώσσῃ διαψαίέρασα μυκτήρων πόρϑς 
Fr. inc. CCXIII. γλώσσαις πονηρῶν 

vposarüv φηλόμενοι Sup. 243. αἱ 

κακαὶ γλῶσσαι Epist. V. 
Τλωσσαλγία. τὴν Ξτόμαργον γλωσσαλ- 

γίαν Med. 525. σοὶ μὲν 3j γλωσσαλ- 
γία μείζων Aun. 690. 

PvaSuóc. γναϑμῶν ἀπέῤῥεον Med. 

1201]. 

Γνάϑος. Κυκλωπίαν yváSov ἀνδροβρῶ- 
ra Cy. 92. . τὴν yváSov πλήσειέ pe 

ib. 146. ef..v. 302. πάρες τὸ μάργον 
σῆς yváSa ib. 309. γγάϑϑε δῦλος 

Aut. fr. 11... γνάϑον παίσας καλῶς 

ib. 17. ἔφερον τέκνα γνάϑοις Ph. 
.1145. ἐνδακᾶσαι ςόμια γνάϑοις Hip. 
1223. χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάϑοις A]. 

495. λαιψηραῖς γνάϑοις ib. 497. 

βορὰν δυσσεβῆ ϑέσϑαι γνάϑοις Oy. 

.988. πελεκέων γνάϑοις 1b. 894, ἐγ- 
κάψαντες αἰϑέρα γνάϑοις ib. 625. 

Τνήσιος. τοῖς γνησίοισι πολέμιον πεφυ- 

κέναι Hip. 963. παίδων γνησίων 

τυχεῖν ib. 1455. vóSot γνησίων ἀμεί- 

vovec Àn. 639. παῖδας γνησίες 1b. 

949. τῶν γνησίων ἐδὲν ἐνδεεῖς And. 
fr. XXIV. 2. γνησίαν φρένα Fr. inc. 

B.28.7. φρονᾶντα γνήσια Hip. 309. 

γνησίων νυμφευμάτων An. 192. 
T'vqotoc ἐλεύϑερον Al. 681. 

Τινοφώδης. γνοφώδη αἰϑέρος φυσήματα 

Tr. 79. 
Τινῶμα, neutr. Her. 408. 
Τνώμη. γνώμῃ μιᾷ συνεχωρείτην Hec. 

127. εἰδέναι γνώμην spar& ib. 218. 
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κατὰ γγώμην ib. 867. εὐμενῆ γνώ- 

μην ἔχειν Or. 120. ἀμείνονα γνώμην 

Ph. 1207. γνώμην ἔχει Med. 230. 

cf. Iph. A. 926. παρὰ γνώμην Med. 

577. Iph. A. 506. Her. F. 594, γνώ- 

punc ὁδὸν Hip. 290. et 391. κατὰ 

γνώμης φύσιν ib. 377. γνώμην δι- 

καίαν κἀγαϑὴν ib. 427. ἦλϑε γνώ- 

pac ἔσω ἴν..510. γνώμῃ βραχείᾳ ib. 

644. γνώμῃ νικᾷν τὴν Κύπριν ib. 

1304. xarà γνώμην ἐμὴν An. 738. 

perásacic γνώμης ib. 1005. | &vríav 

γνώμην ἔχω Sup. 198. ἀπεφῃνάμην 

γνώμην ib. 396. γνώμῃ ἀδελφβ λε- 

λειμμένος ib. 904. κριτὴς γνώμης 

ἐμῆς ib. 1058. μαλακῇ γνώμῃ Iph. 

A. 601. γνώμης μέτα 10. 928. σφα- 

λεῖσα γνώμη ib.1542. γνώμης ἄκο- 

σον Iph. T. 1012. et Her. F. 279. 

γνώμης δικαίας Eph. T. 1469. τήνδ᾽ 

ἔχω γνώμην Rh. 190. γνώμην ὑφαιρῇ 

τὴν ἐμὴν 10. 824. τῆς ὑμετέρας γνώ- 

μῆς φίλος Tr. 784. ἐς ἀνδρὸς ἀνοσία 

γνώμην κατέσχον Cy. 348. γνώμη 

ἀρίξη μάντις Hel. 763. γνώμην ἀϑά- 

varov ib. 1021. εὐγενετάτης γνώμης 

ib. 1703. ἔξω ἐγενόμην γνώμης ἐμῆς 

Ion. 9206. ἀπὸ γνώμης σοφῆς 10. 

1313. ἥντινα γνώμην ἔχεις Her. F. 

85. ἐναντίαν γνώμην ἔχϑσι ib. 205. 

cf. Er. fr. IT. 10. γνώμης πονηροῖς 

xavócw El. 52. γνώμην λίην σοφὴν 

ib. 296. γνώμην μεγάλην ib. .372. 

ἡνίκ᾽ àv γνώμη πέσοι ib. 426. γνώμῃ 

φρονᾶντες Antiop. fr. IX. 2. γνώμῃ 

ἀνδρὸς εὖ οἰκᾶνται πόλεις ejusd. ir. 

XII. b γνώμην ἔχοντες Bel fr. 

XXV. 5. cf. Chry. fr. I. 2. γνώμῃ 

σοφὸς Chry. fr. I1. 1. σοφὸς γνώμην 

ἀνὴρ Sis. fr. I. 12. Svp& κρείσσονα 

γνώμην ἔχειν Tel. fr. XVII. gO£v 

ψνώμης μετέχϑσα Fr. inc. CLVIII. 5. 

ἐχ ὁμοίως ἀεὶ τὴν γνώμην ἔχοντα 

Epist. V. 2) Form. dor. γνώμα. 'Ap- 

ytíev κοινᾷ γνώμᾳ Mec. 190. £y 

ἁμετέρᾳ γνῶμᾳ Med. 424. γνώμας 

ἀγαϑᾶς Hip. 240. op38c Sat γνώμαν 

ib. 247. διδύμα πραπίδων γνώμα 

An. 481]. γνώμας ἐξέταν Iph. A. 136. 

ὑπὸ γνώμας πολιτῶν àcvréra ib. 368. 

ὑπὸ γνώμας ἐσορᾷν τὸ δέον ib. 565. 

yvópa ἄκαιρος ὄλβα Iph. T. 419. 

ἀδίκῳ γνώμᾳ Bac. 995. γνώμαν σώ- 

φρονα ib. 1000. ἕν πᾶσι γνώμᾳ ταὐ- 
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τὸν ἐμπρέπει Fr. inc. B. 6. 3) plur. 
γνώμαισιν ὑτέραισιν Sup. 1083. γνῶ- 
μαι πολλαὶ καὶ δυσάρετοι Iph. A. 26. 
γνῶμαι τίνες “Ἑλλησι κ. τ. À. Tr. 899. 
ταῖς ἐμαῖς ἐναντίοι γνώμαισιν ὄντες 
Her. F. 248. ἐλευϑέρας γνώμας διώ- 

κειν Antiop. fr. XIV. 2: γνῶμαι 
ἀμείνες Bel. fr. XXII. 2. πατρὸς 

γνώμας Er. fr. II. 3. τὰς βροτῶν 

γνώμας σκοτίζων (nei fr. V. 2. 
Τινωρίζειν. ἐκ ἂν αὐτὸν γνωρίσαιμ᾽ ἂν 
Or. 379. σημεῖ ἰδὼν ἀσπίδων ἐγνώ- 
pua Ph.144. εἰ τῶν ἐμῶν τι πημά- 
Twy ἐγνώρισε Al. 667. ὡς ἐγνώρισαν 
κελευσμὸν Bac. 1086. ἢἣ σὲ γνωρίσαι 
ib. 1284. ἔμελλε γνωριεῖν ταύτην 
σὴν lon. 1567. ὅστις γνωριεῖ μ᾽ ἰδὼν 
ΕΠ. 680, γνωρίσας τὰ φίλτατα Ion. 
δ25. νὶν γνωρίσασα Dac. 1114. 
Τνωρίμως El. 946. 
Pvocuaxciv Her. 706. 
I'voróc. yvoróv ϑείη Hel. 41. 
Τοᾶσϑαι. γοᾶδϑέ uc 'Tr. 289. ὁ γοώ- 
μενος Ion. 639. 

F'ospóc. γάμον γοερὸν Mel. 189. γοε- 

pàc φρενὸς El. 126. "». ἥξει τι μέλος 
γοερὸν γοεραῖς Hec. 84, δάκρυα γοερὰ 
Ph, 1560. . 

Dónc. ἐπῳδὸς καὶ γόης Hip. 1038. vid. 
etiam Dac. 234. 

Τονεύς. ἀρᾷ γονεῦσιν Al. 717. ἐν yo- 
γεῦσι τὰ πράγματα An. 677. γονέας 

ὑβρίζειν τὲς ἐμὲς ἐκ ἠξία El. 257. 
τὰς ϑρέψαντας γονεῖς τιμᾷν Antiop. 
fr. IV. 2. 

lovi ματρὸς ἐκ γονῆς Ph. 159]. τέκ- 
VY δίπτυχος γονὴ Med. 1136. εἰς 

γονὴν παίδων Dan. 21. τὰ ἀπ᾽ αἰϑε- 
ρία BXasóvra γονῆς Chry. fr. VII. 10. 
ἀπὸ χρυσέας γονᾶς ἔβλατεν Med. 
1256. τῆς Δαρδανία γονᾶς Tr. 129 

-pía γονὰ Alex. fr. XII. 6. ai δὲ 
ὠδίνων γοναὶ Ph. 358. παίδων yovàc 
σπεῖραι Med. 717. cf. v. 721. ὦ πι- 
xpai γοναὶ Hip. 1082. ἐξευρεῖν γονὰς 
Ion. 328. παέδων εἰς γονὰς ib. 729. 

Φόνιμος. γόνιμα μέλεα El. 1200. 
Τόνος. ὅπερ τὸν ἐμὸν ᾧκισας γόνον 
Hec. 1022. τὸν ᾿Αγαμέμνονος γόνον 
Or. 82. 325. et 1038. Iph. A. 621. et 
Iph. T.1416. κασιγνήτα προδὲς γό- 
vov Or. 1404. ᾿Αταλάντης γόνος Ph. 
152. et 1160. et Sup. 888. Οἰδέπε. 
γόνος Ph. 290. σὸς γόνος ib. 1151. 
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et 1242. et Tr. 892. τὸν ᾿Αλκμήνης 

γόνον Al. 508. cf. v. 1009. 'Fr. 803. 

et Her. F. 712. πέπυται τὸν ἐμὸν 

ἔκϑετον γόνον ; An. 70. ὁ τῆς Μαίας 

τε καὶ Διὸς γόνος ib. 275. ᾿Αχιλλέως 

γόνος ib. 972. cf. v. 1240. τὸν 'Oi- 

λέως, Τελαμῶνός τε γόνον Iph. A. 193. 

τὰν kbxve γόνον ib. 794. ὁ Σισύφε 

γόνος ib. 1362. ὁ Λαέρτϑ γόνος Iph. 

'T. 538. λείπει ἄλλον γόνον; ib. 561. 

ὁ Λατᾶς γόνος ib. 1234. τὸν Πηλέως 

γόνον Rh. 186. et Hel. 97. τὸν σὸν 

οἰκτείρω γόνον Rh. 905. δύξτηνον 

γόνον ib. 918. ὁ TleMa γόνος ΤΥ. 

1128. Ἕκτορος γόνος ib. 1135. ó 

Σεμέλης γόνος Bac. 278. Auc γόνος 

ib. 603. cf. v. 724. et 1340. et Hel. 

1491. "Exíovoc γόνον γηγενῆ Bac. 

994. τεὸς γόνος Her. M os ὠκύ- 

πον Μαιάδος γόνον Mel. 248. Πρω- 

τέως γόνος ib. 793. ᾿Ατρέως γόνος 

ib. 1557. Ao£ía γόνον Ion. 78. ἄλλον 

τίκτει γόνον lb. 356. σώζοντα TOV 

abr8 γόνον ib. 965. ὁ καινὸς γόνος 
ib. 1202. ὁ μαντευτὸς γόνος 10. 1209. 

τὸν Aar&c εὔπαιδα γόνον Her. F. 689. 

ἐμὸς ὅδε γόνος iób. 1100. Θέτιδος 

ἐνάλιον γόνον El. 450. Αἴαντος 

δίκαιος γόνος Fr. inc. CXC. τὲς 

"HpakAe(ee δολώσων γόνες Her. 817. 

οἱ γόνοι βελτίονες Meleag, fr. IX. 5. 
Γόνυ. mpóozvrre 'OOvactoc γόνυ Hec. 
339. cf. v. 737. An. 165. Iph. A. 900. 
et Hel. 953. καϑεῖσα πρὸς γαῖαν 
γόνυ Hec. 561. ἀμφὶ σὸν πίπτω γόνυ 
ib. 787. κάμψας γόνυ ib. 1100. «epi 
γόνυ ἱΒλένας χεῖρας ἱκεσίες ἔβαλον 
Or. 1414. ràpóv κάμνει γόνυ Ph, 850. 
ἑλίξας ἀμφὶ σὸν χεῖρας γόνν ib. 1616. 
ἐξανατῆσαι γόνν Med. 1215. προσ- 
πιτνϑσ’ ἐμὸν γόνν Sup. 10, πρὸς 

γόνυ. πίπτεσα τὸ σὸν ib. 43. γόνυ 
σὸν ἀμπίσχειν χερὶ 10. 105. ἀμφιπιτ- 

νᾶσα τὸ σὸν γόνυ ib. 279. εκ ἔχω 
βωμὸν---ἄλλον, ἢ τὸ σὸν γόνυ lph. A. 
911]. περιπτύξαι γόνυ ib. 992. εἰς 

γῆν γόνυ καϑεῖσαν Iph. 'T.332. διά- 

δοχόν σοι γόνυ τίϑημι γαίᾳ Tr. 1307. 
ἔσφηλεν γόνυ γέροντος Her. 129. 
ἀμφὶ σὸν πιτνῶ γόνυ Hel. 900. πρὸς 
πατρῷον προσπεσόμενοι γόνυ Her. F. 
79. ἀμφὶ---γόνυ προσπιτνῶν 1}. 1207. 

παλίῤῥοπον γόνυ ΕἸ]. 402. ἐλαφρίζον 

γόνυ Meleag. fr. VL. 8. ἀπ᾽ ἐμῶν 
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γονάτων σπασϑεῖσαν Mec. 92. i 
᾿Αγαμέμνονος ἱκέτις γονάτων ib. 147. 
ἥψω γονάτων τῶν ἐμῶν ib. 245. εἴ 
με γονάτων ἀπώσαιτο ). 742. τῶν σῶν 
γονάτων πρωτόλεια ϑιγγάνω Or. 382. 
Ἑλένης γόνασι προσπεσὼν ib. 1332. 
πρὸς σὲ γονάτων Ph. 930. Med. 324. 
Hip. 607. Iph. T. 1070. Tr. 1042. 
Hel.1253. γόνατα μὴ χρώζειν Ph. 
1619. τῶνδε γονάτων Med. 497. 
γονάτων τῶν σῶν ἱκεσία γίγνομαι ib. 
710. πρὸς γονάτων σὲ ἱκετεύομεν ib. 
853. σῶν γονάτων 8 μεϑήσομαι Hip. 
320. τῶν σῶν πάρος πιτνᾶσα γονά- 
των An. 574. σοῖς προστίϑημι γό- 
γασιν ὠλένας 10. 896. γονάτων ἐπὶ 
χεῖρα βαλῦόσα Sup. 272. γόνασιν 
ἐξάπτω σέϑεν τὸ σῶμα τὐμὸν Iph. 
A. 123 γόνασι σοῖσι σῶμα 080 
ἐμὸν 10. 122]. γονάτων r8 τεκόντος 
ἐξαρτωμένη Iph. T. 363. τῷδε περὶ 
βρόχες ἔβαλλε γόνασι Bac. 619. ἐκ 

Τοργός. 
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Sup. 71. ἄπληςος χάρις γόων ib. 79. 
ἄπαυτος γόων lb. 82. ἐπίπονον εἰς 
yósc πάϑος 1. 8b. τίνων γόων ἤκο- 
ca; ib. 87. ἡνέκ᾽ ἐξήντλεις «ρατῷ 
γόος ib. 839. γόοισιν ὀρϑρευομένα 
ib. 977. γόων ἅλις 1b. 1147. ἀνα- 
stváío γόοις Iph. T. 657. παρὰ 
βωμὸν ἦν δάκρυα καὶ γόοι ib. 860. 
ἐπὶ γόοισι τὸν ϑανόντα karasévac 
ἔχεις Tr. 316. πρὸς τὰς róxac—r8c 
γόος ἔχε Hel. 328. μὴ προλάμβανε 
yósc lb. 846. πάρεισι γόοι Ion. 769. 
γόοις ματρὸς ἐκ χερῶν ὁρίζῃ ib. 1459. 
ἰηλέμων γόων ἀοιδὸς Her. F. 110. 
συνενέγκαιμ᾽ ἂν ἐκ πάντων γόες ib. 
488. yósc ἀφίην αἰϑέρ᾽ εἰς μέγαν 
El. 59. yósc νυχίες Ib. 14]. ἐννέπω 

yósc ib. 144. φροντίζειν γόων Dic. 
Ir. 2uDV 14s ᾿ 

ὄμμασι A. εἰσιδεῖν Ph. 
149. γοργὸς ὁπλίτης An. 459. et 
1124. 

ἄχρωτα yóvar ἐμῶν ἕξει χερῶν Hel.|l'opyooóva Ion. 1478. * 
897. γόνασι προσπεσὼν πατρὸς Her. 
F. 986. 

Τονυπετήῆς. 

Τύος. 

925. 

γονυπετεῖς ἕδρας Ph. 300. 
ὑμεναίων γόος ἀντίπαλος Al. 

πάρες γόον Sup. 11]. 

Τοργοφόνος Fr. inc, CXXXVIII. 
l'opyo. τὸ lVopy8c κάρα Or. 1521. 
Γοργὼ χαλκῆ Rh. 806. Τοργὼ πά- 
νοπλος Hel. 1332. ςαλαγμὲς αἵμα- 

γόος] roc Τοργδς ἄπο lon. 1003. χϑονίας 
ἅμα χαρᾷ Iph. T. 882. κακόγαμβρον] Τοργᾶς ib. 1054. vid. etiam v. 1265. 
γόον Rh. 260, 
ποῖον ἁμιλλαϑῶ γόον ; Hel. 164. ἐς 
τίνα γόον Her. F. 1025. τὸν αὐτὸν 
ἔγειρε γόον El. 125. ἰήϊον κλύων 
γόον μητρὸς ib. 1211. γόων σῶν 
κλύεσα ϑρήνος Hec. 297. τὴν ἔτ᾽ 
ἐκτήκω γόοις lb. 434. οἴχεται βίε τὸ 
πλέον μέρος ἐν «ov. τε καὶ γόοις Or. 
204. ϑίασον ἐλάχετ᾽ ἐν γόοις 1}. 
820. ταῦτ᾽ εἰς yósc εἴρηκα ib. 676. 
ἐξετηκόμην γόοις 1}. 858. εἰς seva-| 
γμὸς καὶ yósc Opapeuévg ib. 957. 

εἰς γόον Bac. 1160.|L'opyóv. ὥστε l'opyóv εἰσιδὼν Or. 1520. 
κάρα l'opyóvoc Ph. 459. et El. 856. 
Lopyóv ὡς καρατόμῳ Al. 1121. cf. 
Sup. 322. Τοργόν᾽ ἔτεκε Τῇ Ion. 
989. Τοργὼν ἐν μέσοισιν ἠτρίων πέ- 
πλων ib. 1421. νυκτὸς Τοργὼν Her. 
F. 882. ἀγριωπὸν ὄμμα Τοργόνος 
ib. 990. φυὰν Τοργόνος ἴσχειν El 
461. Τοργόνος τρίαιναν Er. fr. I. 
51. Τοργόνων Λιβυσσᾶν Bac. 988. 
Γοργόνες Ion. 225. δρακόντων ἰὸν ὧν 
“τῶν Τοργόνων ib. 1015. 

ἀφεῖσα τὸς γυναικείας vyósc ib. 1022. Γοργωπός. γοργωπὲς ὄφεις Her. F. 
γόδς πρὸς αὐτὴν ϑησόμεσϑα ib. 1121. 
πικρὲς γόδς δώσεσι Ph. 890. Κρέοντι 
λιπὼν yósc ib. 1064. ἐκλιπᾶσα ve- 
κρῶν γόες ib. 1629. 
κτήσῃ γόοις ib. 1666. ἔπω παύεται 
γόων ; Med. 59. cf. v. 1211. ἰαχὰν 
ἄϊον πολύτονον γόων 10. 204. ἀπαλ- 

d συμφορὰν Γοργώψ 

1266. βλεφάρων γοργωπὸν ἕδραν Rh. 
8. γοργωπὸν πάλλεσαν ἴτυν lon. 
210. γοργωπὲς κόρας Her. F. 868. 

. γοργῶφ᾽ ὑπερτείναεσά σε κάρᾳ 
κύκλον ΕἸ. 1257. αἱ κυνώπεδες γορ- 
γῶπες ΟΥ. 26]. γοργῶπες ὀμμάτων 
αὐγαὶ Her. F. 131. 

AaxSeic γόων Hip. 1181]. κλύει τις] 'evevc, nom. propr. viri Iph. A. 278. 
γόων ; ΑἹ, 88. 
An. 92. κατοιμῶξαι γόοις ib. 1160. 
ϑανόντα γόοις κατάρξομαι ib. 1199. 
ἀγὼν ἔρχεται γόων, γόων διάδοχος 

ἐγκείμεσϑ᾽ ἀεὶ γόοισι Τδνυ, poét. pro yóvv. ἱκετεύω σε τῶνδε 
γονάτων Hec. 752. σῶν ἔχοιτο ye- 
νάτων ib. 889. ἀμφὶ γόνασι πίπτοντα 
Al. 950. γόνασι δεσπότεα χρίμπτων 
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An. 529. δέλοις γόνασι προσπέσω 
ib. 861. πρὸς σὲ τῶνδε γανάτων ib. 
893. 

Τραῖα. ἄγησαι rà γραίᾳ Hec. 171. 
φάσγανον χερὶ λαβᾶσα γραῖα ib. 877. 

γραῖαν ἀδελφὴν γραῖαν Ph. 1328. 
μητέρα ib. 1452. λάβετε γραίας ἀμε- 
v&c Sup. 1116. γραῖαν πεσᾶσαν Tr. 
465. τὴν ἔσω γραῖαν δόμων Her. 

γραῖαι γυ- 
vaixec Hec. 328. γραῖαν ὠλένην Ion. 
1218. γραίας ὄσσων πηγὰς Her. F. 

584. ὦ γραῖα Hel. 448. 

450. 
Τράμμα. SO àv γέ 
£v γραφῇ Fr. inc. LIII. 
ἔχοντε γράμματα Hip. 387. 

n 
ὃ, ταῦτ 

ib. 1253. 
A. 37. 

ypá 
σύντονα 

ἕκατι γραμμάτων Iph. T. 594. 

παρεὶς γραμμάτων διαπτυχὰς ib. 793. 
ὑφανταὶ γράμμασιν ὑφαὶ Ion. 11406. 
ἐξεῦρον ἀνθρώποισι γράμματ᾽ εἰδέναι 
Pal. fr. . 9. γραμμάτων ἐκ ἴδρις 
Thes. * 1 l. v ἢ ^ 

Τραμμή. πρὶν àv πέλας γραμμῆς ἵκη- 
ται El. 956. ἐπ’ ἄκραν γραμμὴν κα- 

γραμμαὶ δύο κῶν Antig. fr. XIII. 

'Thes. fr. V. 5.et 11. 
Fpazróc. γραπτὲς τύπος Hyp. fr.| 
M 6 I. 2. 

Τραῦς Hec. 495. et 810. et Tr. 1186. 
ἄγετε τὴν γραῦν πρὸ δόμων Hec. 59. 
κἀν γραῦς ὄληται Al. 57. δέλα 
γραῦς 'Tr. 140. πᾷ γαίας δελεύσω 
γραῦς ib. 191. δέλη γυνὴ γραῦς ib. 
490. παίδων ἄπαιδας γραῦς An. 
613. cf. Cy. 8056. εἰς τάσδε βλέψασα 
γραῦς Sup. 9. ἐκβαλεῖς X30vóc γραῦς ; 
ib. 266. 

Τράφειν. σκῦλα γράψεις πῶς ἐπ᾽ Ἰνά- 
xe ῥοαῖς ; Ph. 577. ψευδεῖς γραφὰς 
ἔγραψε Hip. 1311. 
Iph. A. 35. 
580. τί more γράψειεν ἄν ot—tv 
τάφῳ; . 1189. ἐν Διὸς OtAre πτυ- 
χαὶς γράφειν αὐτὰ, scil. τὰ ἀδικήματα 
Melan. fr. II. 3. ὃν ἐξαλείφει bv, 
ἢ γράφει Pelei fr. IV, 2..— Διὸς ypá- 
$orroc τὰς βροτῶν ἁμαρτίας Melan. 

ἂν γένοιτο γράμμα τοιδτ᾽ 

πολλῶν 
γραμμάτων τιμῶν καπνὸς ib. 954. 
τὴν &v"I0n γραμμάτων πλήσειε πεύκην 

ara συγχεῖς Iph. 
ράμμασιν ib. 118. 

Kaxísmv γραμμάτων 1b. 322. κέφων 
τοῖς 

σοῖς φίλοισι γράμματ᾽ ἀποδώσω ib. 
749. ἣν γράμματ᾽ ἀφανισϑῇ ib. 764. 

δέλτον γράφεις ΤΓυμνάς. 
ἥν τις ἔγραψεν Iph. T.| fr. IV. 1. 

ΓΥΜΝ 

fr. Ill. 5. παισὶν χρημάτων μέτρον 
γράφοντα Pal. fr. 11. 7. περὶ τότων 
ἡμῖν γράφων Epist. V. ἐν Are 
πτυχαῖς γράψας Iph. A. 99. τὲς vó- 
pec βροτοῖς γράψαντας Ion. 443. 
πρῶτος γέγραπται Eu. fr. VI. 2. τόρ- 
vo γραφόμενος Bac. 1065, yeypag- 
μένων τῶν νόμων Sup. 433. πρὸς τὰ 
πρὶν γεγραμμένα Iph. A. 891. 

Τραφεὺς Hec. 807. 

Τραφή. γραφῇ ὕδρας Ph. 1142. γραφῇ 
λεύσσων Hip. 1008. ἣν ἐκσώσῃς 
γραφὴν Iph. T. 702. γραφῇ ἰδᾶσα 
καὶ κλύοσα "Tr. 682. ὥσπερ ἐν γραφῇ 
νομίζεται lon. 27]. cf. fr. inc. LH 
5. νόμων γραφαὶ Hec. 866. ἀςερω- 
πὸς ἐν γραφαῖσιν Ph. 131. οἷον εἶδον 
ἐν γραφαῖς μέλος Hip. 879. ψευδεῖς 
γραφὰς ἔγραψε ib. 1311. μεταβαλὼν 
ἄλλας γραφὰς Iph. Α. 869. πορϑμεύ- 
σειν γραφὰς Iph. T. 735. 

Γύα. βαϑυσπόρες γύας Ph. 651. 
ἀρότοις γυᾶν ΑἹ. 8938. πολυπλέϑρος 
γύας ib. 690. πρὸς εὐκάρπες γύας 
An. 1046. τὰς πολυχρύσες γύας Bac. 
18, ὑγραίνει γύας Hel. 3. Νείλε 
γύας 10. 88. σπερῶ γύας El. 79. 

ΤῬύαλον. παρὰ μεσόμφαλα γύαλα Φοί- 
Be Ph. 244. χρυσᾶ γέμοντα γύαλα 
An. 1094. ἐν κρατήρων γυάλοις Iph. 
A. 1052. ἐν καρποφόροις γυάλοις 
Iph. T. 1236. γύαλα Πανὸς Hel. 
190. εἰς δαφνώδη γύαλα Ion. 76. 
γυάλων Dijvacib, 220. 9&8 γύαλα 
ib. 233. 45. 

Dówc. σπερᾶντα ϑανάσιμον γύην Med. 
479. τὸν ᾿Αργείων γύην σπείροντες 
Her. 839. 

Dvía. εἰς βαϑυσπόρες yvíac Ph. 673. 
I'wiov. τετραβάμοσι γυίοις Hel. 382. 
Máxva γυίων ib. 884. περὶ γυῖα xei- 
ρας ἔβαλον ib. 640. γήρᾳ τρομερὰ 
γυῖα Her. F. 231. 

FuuváZew. γυμνάσω τὰ πρόσφορα 
Hip. 112. κρυμὸς πλευρὰ γυμνάζει 
Scy. fr. I. 3. 

ἀνδρῶν γυμνάδα «óXov Alop. 
γυμνάδας ἵππες Hip. 

1184. 
Pvuváctov. ἰδὼν γυμνάσια Ph. 371. 
γυμνασίων τῶν ἱπποκρότων Hip. 229. 
γυμνασίων δρόμοι Tr. 834. γυμνάσια 
Εὐρώτα Hel.210. γυμνάσια οἴχοιτο 
Phaeth. fr. XI. I. 
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Γυμνῆς. πολὺς ὄχλος γυμνῆς ὁμαρτεῖ 

Rh. 3183.. γυμνῆτες Ph. 1154. 

Τυμνήτης. | yvpygróv μόναρχοι Rh. 
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Τυμνός. γυμνόν p! ἔϑηκαν διπτύχϑ 

Ξτολίσματος Hec. 1.86. γυμνὸν ὦμον 

Ph. 1405. πορεύε γυμνὸς Her. 724. 

γυμνοῖσι μηροῖς An. 999. γυμνὰν 

ἐκβεβλημένην Tr. 443. γυμνὰς ἐπω- 

μίδας lph. T. 1404. γυμνὸν σῶμα 

ϑεὶς Her. F. 959. cf. El. 808. γυμνὰ 

μέλη Yon. 1208. 

Τυμνᾶν. λευκὰς ἐγύμνϑα σάρκας El. 

823. *yvpv&vro πλευραὶ σπαραγμοῖς 

Bac. 1132. γυμνωϑεὶς ὅπλων Her. 

F.1382. σῶμα γυμνωϑὲν Hec. 679. 

Τυν»αικεῖος. γυναικεῖον γάμον Fr. inc. 

B. 15. 1. et ἐκ γυναικείων γάμων 

Melan. fr. IX. δ. τὸς γυναικείας γόδε 

- Or. 1022. ϑιάσος γυναικείων χορῶν 

Bac. 679. διὰ γυναικείαν ἔριν An. 

369. τὰν γυναικείαν ὄψιν Iph. A. 

233. τὰς γυναικείας φύσεις An. 957. 

γυναικείοις kepaic. Hel. 1059. γυ- 

γναικείαις τέχναισιν ib. 1637. ὦ γυ- 

ναικεῖαι φρένες Inus fr. IX. 1. γυ- 

γαικεῖον γένος Ph. 359. et Iph. T. 

1298. et γυναικείῳ γένει Med. 418. 

ψυναικεῖόν τι δρᾷν Ion. 848. γυναι- 

κεῖον λέχος Pro. fr. IX. 

Pvvauópapoc. ἐν γυναικομίμῳ σολᾷ 

Bac. 978. γυναικομίμῳ μορφώματι 

Antiop. fr. XXXV. 2. 

Τυναικόμορφος. γυναικόμορφον ἀγό- 

μενον Dac. 859. ἢ 
Τυναικοπλη ϑής. 

πληϑεῖς Al. 955. 

Τυναικόφρων ϑυμὸς Er. fr. II. 34. 

Τυνή. κακὴ kai φιλόψυχος γυνὴ Hec. 

348. ἀϑλία γυνὴ »h. 417. δυστυ- 

- χὴς γυγὴ ib. 785. οἷα δὴ γυνὴ Or. 

39. et An. 912. £sw ἡ πάλαι γυνὴ 

Or. 129. ὁμόλεκτρος γυνὴ ib. 507. 

γυναικὸς ὅνεκα ib. 521. γυνή περ ác 

ὅμως ib. 679. κακῆς γυναικὸς ib. 

735. et 1139. An. 271. et 622. Iph. 

A. 1169. Iph. T. 566. Melan. fr. VII. 

1. 2. et fr. inc. XKLIX.3. κακὴν yv- 

vaixa Or. 923. et γυνὴ κακὴ Hel. 964. 

εἰς γυναῖκα σωφρονετέραν Or. 1132. 

γυνὴ ὀξύϑυμος Med. 319. ἀϑλιωτάτη 

γυνὴ 10. 818. γυναικὸς ἔργα σώφρο- 

voc ib. 918. cf. Al. 619. ὙΠ Δ ΟΣ 

Ἑλληνὶς γυνὴ Med. 1339. Iph. T. 

1153. Hel. 264. σώφρων γυνὴ Hip. 

ξύλλογοι γυναικο- 

IY NH 

494. et CEd. fr. I. 1. γυνὴ κακὸν 

μέγα Hip. 627. ἡ ἀμήχανος γυνὴ 

ib. 648. βασιλὶς γυνὴ ib. 779. keó- 

νῆς γυναικὸς Al. 97. ἐσϑλῆς γυναι- 

κὸς 1b. 198. 420. et 1086. Cress. fr. 

XI. 4. Melan. fr. VII. 2. et Fr. inc. 

L.2. γυναῖκ &pízav Al. 444. γυ- 

ναικὸς ἡσσημένος ib. 700. γυνὴ Sv- 

ραῖος ib. 808. γυναικὸς ἀϑλίο τύχας 

ib. 1041. γυνὴ εἶ An. 85. δόλης 

γυναικὸς ib. 90. Ion. 838. et El. 110. 

δορίκτητος γυνὴ An. 1595., γυναικὶ 

δυστυχεῖ δέλῃ ib. 827. γυναῖκα σώ- 

φρον᾽ ἐν δόμοις ἔχων ib. 595. Τυν- 

δαρὶς γυνὴ 10. 899. αἰχμαλωτίδος 

φόβῳ γυναικὸς ib. 964. et 1060. γυ- 

v«ixa χρητὴν κἀγαϑὴν Iph. A. 750. 

ἄμεμπτος γυνὴ ib. 1158. φλαύραν 

εἰ σπάνις γυναῖκ᾽ ἔχειν ib. 1168. ὑπ’ 

᾿Αργείας τιγὸς γυναικὸς Iph. T. 705. 

rà γυναικὸς ἀσϑενῆ ib. 1006. ἔχει 

δύναμιν εἰς οἶκτον γυνὴ ib. 1054. 

δόλη γυνὴ "Tr. 490. πρὸς γυναῖκα 

μάρνασϑαι μίαν ib. 7206. γενναία 

γυνὴ ib. 1013. γυναικὸς Μαινάδος 

Βάκχης Dac. 913. γυναικὶ σιγή; τε 

καὶ τὸ σωφρονεῖν κάλλιφτον Her. 477. 

τὴν φρονᾶσαν μεῖζον; ἢ γυναῖκα χρὴ 

ib. 979. ἐχϑίξην ὁρῶ γυναικὸς εἰκὼ 

Hel. 72. γυναῖκα Σπαρτιᾶτιν ib. 

114. γυνὴ βάρβαρος ib. 2041. γυ- 

vaika συμπονεῖν γυναικὶ χρὴ ib. 336. 

γυναικὶ πρόσφορον γυνὴ ib. 836. 

Φοίβῳ γυνὴ γεγῶσα lon. 339. γυ- 

ναῖκα ἄτεκνον lb. 008. ξένης γυναι- 

κὸς ib. 1221. ἀποζεύγνυμαι τέκνων 

γυναικός τε Her. F. 1376. οἰκέτις 

γυνὴ El. 104. ἀνόσιος γυνὴ ib. 

645. ὁ τῆς γυναικὸς, ἐχὶ τἀνδρὸς 1j 

γυνὴ ib. 931. προΞτατεῖν δωμάτων 

γυναῖκα; αἰσχρὸν ib. 933. πέφυκε 

παισὶ πολέμιον γυνὴ τοῖς πρόσϑεν 

JEg. fr. VIII. l. γυναῖκα πρὸς νέαν 

JEol. fr. XI. 1. γυνὴ γυναικὶ σύμ- 

μαχος πέφυκε Alop. fr. II. τί δεῖ κα- 

λῆς γυναικός ; Antiop. fr. XIX, 2. 

ὦ παγκακίξη καὶ γυνὴ Bel. fr. XIII. 

1. γυναικὶ δᾶναι χαλινὲς Cress. fr. 

ΧΙ. 1. γυνὴ ἐξελῦδϑσα πατρῴων δό- 

pov Dan. fr. VII 1. γυναικὶ πείϑα 

μηδὲ τὰ ᾿᾽ληϑῆ κλύων Hip. fr. VIII. 

2. ἔνδον uévecav τὴν γυναῖκ᾽ εἶναι 

χρεὼν ἐσϑλὴν Meleag. fr. ΧΩ 918 

τυραννὶς ἀνδρὶ τέκνα καὶ γυνὴ CEd. 

ΤῚΣ Ἱ- 
7 

πάντων δυσμαχώτατον 
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γυνὴ ejusd. fr. X. δέσποινα γέροντι 
νυμφίῳ γυνὴ Phoen. fr. IV. 3. νέᾳ 
γυναικὶ ejusd. fr. V. γυνὴ máv- 

. τῶν ἀγριώτατον κακὸν ejusd. fr. VI. 
ἀμνήσευτος γυνὴ ejusd. fr. ΧΙ. γυνὴ 
ἐν κἃκοῖσι---πόσει Ἰδιτόν ἐπι Phry. fr. 
XL 1, πιΞεύειν χρὴ γυναικὶ μηδὲν 
St. fr. VI. 2. γυνὴ νηπία ejusd. fr. 
VII. 2. γυνὴ ἐσθλὴ Fr. inc. XLVIII. 
]. ἐδὲν ὅτω δεινὸν, ὡς γυνὴ, κακὸν 
Fr. inc. 1.111. 4. γυναικὶ ὄλβος, ἂν 
πόσιν sépyovr ἔχῃ Fr. inc. LVI. 
καλὴ γυνὴ Fr. inc. CLI. 2, γυναῖκα 
γραῖαν Fr. inc. CLVII. 1. ἀνδρο- 
κτόνα γυναικὸς Fr. inc. B. 29. 1. 
γύναι Hec. 108. 218. 309. 508. 518. 

-et 765. Med. 136. 290. 350. 460. 614. 
703. 720. 725. 816. 868. 908. 1129. 

'et 1310. Hip. 574. 656. et 841. 
Al. 338. 387. et 465. An. 228. 236. 
302. 318. et 366. Sup. 1072. Iph. 
A. 837. 841. 999. 1257. et 1621. 
Iph. T. 496. 498. 542. et 546. Tr. 
237. Bac. 1032. Her. 983. Hel. 81. 
162. 213. 564. 569. et 785. Ion. 255. 
263. 289. 333. 372. 1454. et 1603. 
Her. F. 497. et 530. El. 1152. An- 
tiop. fr. XX. 2. Dan. fr. X. 1. Hyp. 
fr. IV. 1. et Fr. inc. CXXXIX. ὦ 
γύναι Hec. 504. et 997. Med. 337. 
et 525. Al. 1064. An. 117. et 206. 
Iph. A. 725. Iph. T. 483. Her. 981. 
Hel. 83. et 157. Ion. 238. 244. 509. 
329. 379. 402. et 422. Qisave γύναι 
Med. 357. An. 498. et Tr. 572. 
xakorvxéc γύναι Med. 1274. γύναι 
γεραιὰ Hip. 207. γύναι ᾿Ιλιὰς An. 
141. ὦ γύναι τάλαινα Iph. A. 1345. 
ὦ γεραιὰ δυστυχεξάτη γύναι Tr.1269. 
ὦ γύναι μοι Her. F. 626. βασίλεια 
γύναι El. 088. δυοῖν γυναικοῖν An. 
.178., ἀποκτείνειν φϑόνος γυναῖκας 
Hec. 289. et fr. inc. B. 53. 2. γραῖαι 
᾿ψυναῖκες Hec. 323. ᾿Ιδαέαισιν γυναιξὶ 

db. 355. εὐτεκνωτάτην πασῶν γυναι- 
κῶν lb. 582. πῶς γυναιξὶν ἀρσένων 
ἔσαι κράτος ; ib. 888. 4 γυναῖκες 
εἷλον Λἰγύπτϑο τέκνα ; lb. 886. νό- 
μος, γυναῖκας ἀνδρῶν μὴ βλέπειν 
ἐναντίον ib. 975. γυναικῶν aixpa- 
λωτίδω» ib. 1016. cf. v. 1096. et 
1120. γυναῖκες ὥλεσάν με ib. 1095. 
γυναῖκας ἀνοσίες ΟΥ. 517. ἐν γυναι- Γύψ. 
av ἄλκιμος ib. 759. γυναιξὶ δελεύειν 
ib. 935. ἐν γυναιξὲὴ ϑηλείαις ib, 1205. 

ΓΥΨ 

ὄχλος γυναικῶν Ph. 20. γυναιξὶν 
Εὐΐοις ib. 660. ἐκ εὐκλεεῖς ἀπαλλα- 
yai γυναιξὶν Med. 237. ὦ φίλα γυ- 
ναικῶν Mip. 848. γυναικῶν πᾶν 

γένος ib. 1252. εἰ γυναῖκες ἐσμὲν 
An. 353. cf. Iph. T. 1061. et Aug. 
fr. IV. 1. γυναιξὶν ἐξομοιθσϑαι ὑ- 

σιν An. 354. γυναῖκας σώφρονας ib. 
602. γυναικῶν δειλὸν λόγον lb. 758. 
κακῶν γυναικῶν εἴσοδοι.)». 931. πάντα 
δ ἀρσένων γυναιξὶ πράσσειν εἰκὸς 
Sup. 4l. κρείσσων γυναικῶν μυρίων 

Iph. A. 1394. Ἑλληνίδας γυναῖκας 
Iph. T. 64. et 1468. δειναὶ αἱ γυ- 
vaikec εὑρίσκειν τέχνας ib. 1032. εἰς 

γυναῖκας Bac. 487. et 820. ἀπενώ- 
τιζον φυγῇ γυναῖκες ἄνδρας ib. 763. 
d σϑένει νικητέον γυναῖκας ib. 952. 
ἐξ αἵματος γυναικῶν lb. 987. γένος 
γυναικῶν Cy. 186. πασῶν γυναικῶν 
τιμιωτάτη Her. 598. τὰ γυναικῶν δυσ- 
χερῆ lon. 398. γυναῖκες ἀνδρῶν, à 
παίδων, φίλαι El. 265. ἀναίνομαι γυ- 

vaixac ib. 311. μῶρον γυναῖκες ib. 
1035. τύχη γυναικῶν tic γάμες 
ib. 1100. δειλῶν γυναῖκες δεσπο- 

τῶν Spacósouo. Eg. fr. V. γυναιξὶ 
τέχναι μέλεσι Dan. fr. VIII. 1. 
λελείμμεϑα πᾶσαι γυναῖκες ἀρσένων 
ejusd. fr. IX. 2. γυναικῶν πέρι Inus 
fr. VII. l. cf. v. 3. πάσας ψέγει γυ- 
vaixac Pro. fr. III. 2 μισῶ γυναῖκας 
Fr. inc. LIV. 1, ἔνδον γυναικῶν Fr. 
ince. CCXIX. γυναῖκες, 0 femine 
Hec. 658. Or. 842. Ph. 998. Med, 
1043. et 1293. Hip. 301. 354. et 790. 

Sup. 634. Bac. 846. Ion. 747. El. 
215. Alem«on. fr. XII. 1. et Er. fr. 
LENS D ὦ γυναῖκες Hip. 565. et 1154.. 

Bac. 1038. et Hel. 557. ὦ φίλταται 
γυναῖκες Or. 136. et 1313. An. 803. 

Iph. T. 1056. et Tr. 1287. ξέναι yv- 
vaixec Ph. 285. et An. 882. Κορίνϑιαι 

γυναῖκες Med. 214, Τροιζήνιαι γυ- 
ναῖκες Hip. 978. Φϑιώτιδες γυναῖκες 
An. 1048. γυναῖκες ᾿Αργεῖαι Sup. 
1164. ὦ λιπᾶσαι Ὑμῶλον γυναῖκες 
Bae. 56. βάρβαροι γυναῖκες ib. 604. 
φίλαι γυναῖκες Hel. 262. et Inus fr. 

II. 1. ὦ τλήμονες γυναῖκες Ion. 252. 
πρόσπολοι γυναῖκες ib. 810. kXeival 
γυναῖκες ib. 1106. 

δισσοὶ γῦπες Án. 75. πτεινοῖς 
γυψὶ Rh. 515. σώματα νεκρῶν γυψὶ 
φέρειν τέταται Tr. 595. 



ΔΑΙ͂Ν AAIM 

A. 
Δᾶ Ph. 1304. vid. Schol. et not. 

Δᾳδεχεῖν. δᾳδοχεῖς ἐν γάμοις βροτῶν 

'Tr. 343. 

Δάζεσϑαι. κἀμὲ ϑηρσὶ δώσεσιν δά- 
σασϑαι Ττ. 450. πανταχ μοι χϑονὸς 

τεμένη δέδαται Her. F. 1329. 
Aaí. τί δαὶ Iph. A. 1444. et 1448. 

Ion. 275. et El. 244. 1116. et 1303. 

πῶς δαί; Cy. 449. et Hel. 1262. τῷ 

S πατρῴαν διαμεϑῇς τιμωρίαν ; El. 

78. 
Δαιδάλειος. τὰ Δαιδάλεια ἀγάλματα 

Eu. fr. IX. 2. 
pou ἐν δαιδαλέαισι πήναις Hec. 

70. 
Δαίδαλος. Δαιδάλϑ τέχναισιν Hec. 

838. AadáXe ψευδῆ δόσιν Her. F. 

471. 

Aaísw, convivio excipere. ἔδαισέ νιν 

᾿Ατρεὺς Or. 15. παιδὸς δαίσομεν 

ὑμεναίες Iph. A. 128. ἔδαισαν [1η- 

λέως γάμες ib. 707. et v. 720. 2) 

urere, incendere. πυρὰ δαίεται Rh. 

136. Τροία πυρὶ δαίεται Tr. 826. 3) 

δαίεσϑαι, discere, intelligere. ἐδάην 

Hec.78. βάρβαρον ὡς ἀκοὰν ἐδάην; 

ἐδάην ποτ᾽ ἐν οἴκοις Ph. 826. 

Δαΐζεσϑαι. δεινᾷ φλογὶ σῶμα δαϊσϑεὶς 

Her. 914. 

Δαιμονᾷν. δαιμονῶντας Ph. 895. 

Δαιμόνιος. τὸ δαιμόνιον κατεκώμασε 

δώμασιν Οἰδ. Ph. 355. ἰσχὺν ἔχειν 

,—rà δαιμόνεον Dac. 892. τὸ δαιμό- 

γιον &x ὁρᾷς x. τ. X. And. fr. VIII. 1. 

ἔδος δαιμόνιον Cad. fr. vers. 1. ἔξιν 

ἐχ ὁρώμενον---δαιμόνιον Fr. inc. B. 

12. 4. πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων 

ΑΙ. 1162. An. 1285. Bac. 1386. et 

Hel. 1704. 
Δαέμων. λώβαν σοι ὦρσέ τις δαίμων 

Hec. 201. σὲ πολυπονωτάτην βροτῶν 

δαίμων ἔϑηκεν ib. 723. δεινὰ τἀπι- 

τίμια δαίμων δέδωκεν 10. 1087. λαῖφος 

ἀκάτα τινάξας δαίμων Or. 342. ὁ 

δαίμων ἐς ἐμὲ πλέσιος κακῶν 1b. 394. 

εἰς τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἦλθε ib. 503. 

ὅταν ὁ δαίμων εὖ διδῷ ib. 666. τέλος 

ἔχει δαίμων βροτοῖσι ib. 1545. ὁ δαί- 

joy p! ἐκάλεσεν πρὸς τὴν τύχην Ph. 

416. πόμπιμος ὁ δαίμων ib. 991. 

δελεῦσαί μοι δαίμων ἔδωκε 10. 1601. 

ἐκ ey ἔδωκε τῇ τύχῃ τὸν δαίμονα; ib. 

1647. ἔκριν᾽ ὁ δαίμων ib. 1656. ὅταν 

ὀργισϑῇ δαίμων Med. 130. δαίμονός 

τινος τύχῃ ib. 671. cf. Iph. T. 867. 

κείνης ὁ δαίμων Med. 966. εἰ κυρή- 

σει δαίμων 10. 1110. ἔοιχ᾽ ὁ δαίμων 

πολλὰ κακὰ ξυνάψειν ᾿Ιάσονι 1b; 1291. 

ἐμοὶ τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ αἰάζειν πάρα 

ib. 1347. τίς κλύει σα δαίμων ; ib. 

1391. πῶς σεμνὴν δαίμον᾽ 8 προσεν- 

νέπεις; Hip. 99. ἔπεσον δαίμονος 

ἄτᾳ ib. 241. δαίμονα ςυγνὸν καται- 

δεσϑεῖσα ib. 772.  r&p8 δαίμονος πό- 

νον Al. 502. τὸν παρόντα δαίμονα 

ib. 564. et. An. 975. μεταπίπτοντος 

δαίμονος ΑΙ. 917. γυναικὸς δαίμον᾽ 

εὐτυχέξερον τῇ 'u8 νομίζω ib. 938. 

μάκαιρα δαίμων ib. 1006. ςεῤῥὸν δαί- 

μονα An. 98. ἐχϑρῶν μοῖραν eic ἀνα- 

ς“ροφὴν δαίμων δίδωσι ib. 1009. τρυφᾷ 

ὁ δαίμων Sup. 552. δαίμονος τόμ 

μέτα 10. 592. τῆς ἐναλίας δαίμονος 

Iph. A. 976. δαίμων ἐμὸς ib. 1136. 

βωμὸν δαίμονος ϑεᾶς ib. 1514. ἐν 

κύβοισι δαίμονος Rh. 188. πόντιος 

δαίμων ib. 241. ὥστε δαίμονα ib. 

301. δαίμονος τύχα βαρεῖα ib. 728. 

Τροίαν ἄγει εἰς πένϑη δαίμων 1}. 884. 

δαίμων ὁ μεϑ᾽ ἡμῶν ib. 996. μέγαν 

δαίμονα Tr. 49. μεταβαλλομένε δαί- 

μονος ἀνέχϑ ib. 101. πλεῖ κατὰ δαί- 

μονα ib. 102. ἔῤῥει δαίμων ib. 204. 

ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς Bac. 22. φα- 

γέντα ϑνητοῖς δαίμονα ib. 42. τὸν 

γεωτὶ δαίμονα ib. 219. τὸν δαίμον᾽ 

εἰσφέρων νέον ib. 256. cf. v. 272. μάν- 

τις ὁ δαίμων ὅδε ib. 298. δαίμονα 

πρῶτον μακάρων ib. 377. ὁ δαίμων᾽ ὁ 

Διὸς παῖς '». 417. ἄγων τὸν δαίμονα 

10. 481. τὸν δαίμονα τόνδε δέχϑ ib. 

768. φονεύεσα δαίμων τὸν ἄϑεον 

κ- T. λ. ib. 992. et 1012. τὸν αὐτὸν 

δαίμον᾽ ἐξαντλεῖς ἐμοὶ Ογ. 110. τοιόσδ᾽ 

ὁ δαίμων ἐδένα βλάπτει ib. 522. τὴν 

τύχην δαίμον᾽ ἡγεῖσθαι χρεὼν ib. 602. 
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τὴν ἐναντίαν δαίμων ἔϑηκε Her. 938.) 
ὦ δαίμονος πολυτόνα Hel. 212. τίς 
σε δαίμων συλᾷ πάτρας; ib. 675. 
ἀνέφερ᾽ εἰς τὸν δαίμονα lon. 827. 
ἐσϑλδ ἔκυρσα δαίμονος ib. 1209. ἐπεί 
y ὁ δαίμων βόλεται ib. 1358. τὰ τῷ 
δαίμονος βαρέα ib. 1374. τὸν εὐτυχῆ 
μετέβαλε δαίμων Her. F. 884, σοὶ 
τὰς τύχας ἀσϑενεῖς ἔδωχ᾽ ὁ δαίμων 
And, fr. XV. 2. εὐλόγως φέρει τὸν 
δαίμονα Antig. fr. XV. 2, δαίμων 
βίον ἔσφηλε Aug. fr. VI. 2. δαίμων 
ἀφϑίτῳ ϑάλλων βίῳ Sis. ἔν. I. 17. κα- 
λῶς κατῴκισε τὸν δαίμον᾽ ὀγκῶν ib. 39. 
ἕξειν τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ εἰσαεὶ Fr. inc. 
LXVIII. 2. ὅτος ὁ δαίμων πάντων 
ἥδιτος Fr. inc. CLXV. 3. εἴτε τύχα, 
εἴτε δαίμων Fr. inc. CLXXXVII. 2. 
πολλοῖς ὁδαίμων---δίδωσιν εὐτυχήματα 
Fr.ine, B. 13..1. ὅταν δαίμων ἀνδρὶ 
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ib. 1244. ὕστις δαϊμόνων ὑπερφρονεῖ 
ib. 1324. τῇ μεγίτῃ γατρὶ τῇδε δαιμό- 
νων Cy. 334. τὸ πᾶν δαιμόνων ἁγνὸν 
σέβας 1". 76. τὰ δαιμόνων τῆς τύχης 
ἐλάσσονα ib. 603. δαιμόνων ἀπολεί- 
πειν ἕδη Her. 104. δαιμόνων ἕδρα ib. 
261. ἱκέτας δαιμόνων ib. 509. et 955. 
δῶρα δαιμόνων Hel. 6069. πόνος δαί- 
μονες παύσοσί μα ib. 108]. τὸς εὐγε- 
γεῖς 8 πτυγᾶσι δαίμονες ib. 1694. με- 
γίτῳ δαιμόνων lon. 4. μὴ τὰ δαιμό- 
ver ὁρῶμεν lb. 155]. σέβοντα δαί- 
μονας ib. 1620, δοκεῖς ἀπειλῶν σῶν 
μέλειν τι δαίμοσιν; Her. F. 1242. 
δαίμοσιν ϑύειν El. 1141. φαίνεσι τι- 
véc δαίμονες ib. 1234. τὰς δαιμόνων 
τύχας JEol. fr. XVII. 1. τῶν ἁπάντων 
δαιμόνων ὑπέρτατον Aug. fr. III. 2, 
εἰδέναι rà δαιμόνων Phi. fr. VI. 2. 
δαιμόνων ἐπ’ ἐσχάραις Plis. fr. III. 

πορσύνῃ κακὰ Fr. inc. B. 25. I. οἵῳ Δαίνυσϑαι. δαίνυσϑε τᾶδε σάρκας Tr. 
E δαίμων ϑηρίῳ συνῴκισεν ; Fr. inc. 

. 90. 2. ὦ δαῖμον Hip. 871. AI. 
385. An. 1036. th. 56. et Hel. 462.) Δάϊος. 
προβακχήϊε δαῖμον Bac. 412. ἰὼ δαῖ- 
pov Ion. 752. δαίμονες Hec. 99. δαι- 
μόνων τις ib. 105. δαιμόνων γένος 
Ib. 490. et Sis. fr. II. 2. δαιμόνων 
βίᾳ Ph. 18. μάρτυρας τῶνδε δαέμο- 
vac καλῶ ib. 404. τῆς κακίςτης δαι- 
μόνων ib. 534. cf. Hip. 13. εἰς ἀνάγ- 
κὴν δαιμόνων ἀφιγμένοι Ph. 1007. 
ἐπέσσυτο γᾶν ἁρπαγαῖσι δαιμόνων τις 
ἄτα ib. 1078. δαιμόνων κατάςασις 
ib. 1272. δαίμονας μαρτύρο 
619. cf. v. 1410. τίς δαιμόνων σ᾽ 
ἀπώλεσε; ib. 1208. ueytenv δαιμό- 
vov Hip. 16. τιμαῖσιν δαιμόνων 
E ib. 107. κρείσσω δαιμόνων 
εἶναι ϑέλειν ib. 475. δαιμόνων ἀμ- 
πλακίαισι ib. 832, ὦ φιλτάτη μοι δαι- 
μόνων ib. 1092. ἀραῖον δαίμοσι ib. 
1415. δαιμόνων τῷ κοιράνῳ ΑἹ, 1148. 
τρίπωλον ἅρμα δαιμόνων An. 276. 
δαιμόνων σοφώτεροι Sup. 218. νόμος 
παλαιὸς δαιμόνων ib. 563. δικαίας 
δαίμονας ἐννέπεις ib. 610. δαίμονές, 
τινες ϑάσσασιν οἵδε Iph. T. 267. ἐδένα 
οἶμαι δαιμόνων εἶναι κακὸν ib. 391. 
ὀργὴ δαιμόνων ib. 987. ὅταν πολίταις. 
εὖ ςαϑῶσι δαίμονες Rh. 317. δαιμό- 
vov ἔχει κράτος "Tr. 949. ἐδὲν σο- 
Φιζόμεσϑα τοῖσι δαίμοσιν Bac. 200. 
καλὸν τὸ ϑῦμα καταβαλᾶσα δαίμοσιν 

770. μόσχον ὀπτὸν---δαινύμενος Cy. 
325. ἑφϑὰ δαινύμενος κρέα ib. 371. 

τὸν δάϊον Μίμαντα Ion. 214. 
δαΐοις πυρὰ δαίεται Rh. 135. δάϊοι 
φόνοι Her. F. 914. δαΐας τόλμας 
An. 838. δαΐᾳ λόγχᾳ Tr. 1301. δάϊοι 
τοκέων χεῖρες Mer. F. 915. αἷμα 
δάϊον Ph. 248. δάϊον τέρας ib. 1030. 
ϑῦμα δάϊον An. 507. δάϊον τόδε, 
δάϊον μέλος Her. F. 8094. πέσεα δάϊα 
Ph. 1308. ὀνύχων δάϊ ἀμύγματα 
An. 827. δόρατα δάϊα Iph. Α.. 1495. 
λύχνα δάϊα Cy. 512. 

αι Med.|Aaíc. φονίαν δαῖτ’ ἀνήμερον Hec. 1078. 
cf. Ion. 506. δαιτὸς πλήρωμα Med. 
203. ἐν δαιτὶ Sev Iph. A. 1041. et 
Bac. 382. ἐπὶ δαῖτα τῶν ϑεῶν Iph. 
A. 1060. ὅπως δαιτὸς γενοίμην δίχα 
Iph. T. 952. ἥκει ἐς δαῖτα Rh. 325. 
ὅπε βότρυος ἐν δαιτὶ γίγνεται γάνος 
Bac. 261. κάλει φίλος εἰς δαῖτα ib. 
1940. cf. v. 1245. ϑερμὴν ἔδοντος 
δαῖτα Cy. 244. ἔκπλεως δαιτὸς ópe- 
cxós8 lb. 246. δαῖτ᾽ ἀναλώσεις πικρὰν 
10. 807. δαιτὶ πρὸς καλῇ ib. 418. 
γάνυμαι δαιτὸς ἥβης ib. 502. δαιτὶ 
πρὸς πολλῇ ib. 570. ἀνοσία δαιτὸς 
ib. 689. λωτᾷ χάρις ἐνὶ δαιτὶ Her. 
893. δαῖτα πρὸς κοινὴν lon. 652. 
κοινῇ ξυνάψων δαῖτα ib. 807. 3 δαῖϑ᾽ 
ὁπλίζει 10. 852. ἐς δαῖτα χωρεῖν ib. 
1168. ξένων εἰς δαῖτα πορσῦναι τινὰ 
ΕἸ. 414. εὕροι δαιτὶ προσφορήματα 

5 
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ib. 493. δαιτὶ κοινωνὸν ib. 637... 9a«-| 

τὸς πληρωϑεὶς Antiop. fr. XXVII. 3.4 

δαιτὸς χάριν Aut. fr. III. 15. χηνεία 

δαὶς Cress. fr. IX. 4. εὔδειπνοι δαῖ- 

τες Med. 201. δαισὶ μακραῖς lon. 

491. vid. ποῦ. παρᾶσι δαῖτες ἔςωσαν 

φίλοις ib. 1131. τὰς ὠμοφάγες δαῖτας 

Cret. fr. II. 13. 
Δαΐσσειν. ἐξ ἐμᾶν δαϊχϑεὶς χειρῶν 

Iph. T. 873. 

Δαιτυμών. τῷ ξένων δαιτυμόνος Cy. 

606. 
Aákvew. μή τι σὴν δάκω φρένα Ph. 

386.et Her. 484. ἐκ àv σε μυρίοις 

ὀνείδεσι δάκοιμι Med. 1345. δάκνει 

σε μῦϑος ; Hip. 1313. δάκνει σε TO 

φιλότιμον répóv ; Iph. A. 385. δάκ- 

νσι τὸς τεκόντας ib. 689. ἢν τὴν 

γλῶσσαν δάκῃς Cy. 915: 0 ἐν μέσῳ 

με δάκνει χρόνος Her. F. 94. δάκγει 

σ᾽ ἀδελφὸς,;,---; El. 242. αἴσϑησις 

κἀκ τῶν ϑυραίων πημάτων δάκνει βρο- 

τὸς ib. 291. αἱ συμφοραὶ ἧττον δάκ- 

vacw CEno. fr. III. 4. τὸ δάκνον Hip. 

696. τῦτό σε δήξεται Med. 1370. viv 

δήξομαι δράσας τάδε Bac. 351. ὅτω 

ἂν μάλιξα δηχϑείη Med. 817. λύπῃ 

καρδίαν δηχϑήσομαι Al. 1103. et A. 

kapó. δεδηγμένοι Rh. 596. πόϑῳ δε- 

δηγμένοις παίδων Dan. fr. X.6. δη- 

χϑεῖσα κακοῖσιν Med. 110. δηχϑεῖσα 

κέντροις Hip. 1303. 

Aákoc. δίκας παρανόμῳ δάκει 'Tr. 284. 

ϑήρειον δάκος Cy. 324. δύστοκον δά- 

koc Fr. inc. CLXXI. 2. ἄφϑογγα 

δάκη ϑηρῶν Hip. 646. 

Δάκρυ et δάκρυον. ἐκ ἂν ἐκβάλοι δάκρυ 

Hec. 298. cf. Iph. A. 451. et 477. 

Ion. 924. JEol. fr. XXI. 2. ὃ κατα- 

cá(e δάκρυ Hec. 760. κατ᾽ ὄσσων 

χλωρὸν ὡρμήϑη δάκρυ Med. 906. πεύ- 

κιγον δάκρυ ib. 1200. κατ᾽ ὄσσων 

δάκρυ μοι βαίνει Hip. 245. κατ᾽ óc- 

cov βαλεῖν δάκρυ ib. 1396. cf. Ion. 

1369. ἄγει δάκρυ Al. 1084. οἰκτρὸν 

δάκρυ Sup. 96. ταῖσδε ἐξάγεις δάκρυ 

ib. 770. ϑαλερὸν κατὰ δάκρυ χέων 

Iph. A. 40. Ξ«άζειν δάκρυ 10. 1467. 

et Antiop. fr. XL. 1. εἰς SápóovXov 

&vaperpepéry δάκρυ Iph. T. 346. Gore 

poc βαλεῖν οἴκτῳ δάκρυ Her. 130. δά- 

κρυ ταλάσσω Hel. 659. ἀϑρύον ἀπο- 

δοίην δάκρυ Her. F. 489. μὴ --ἐξάγο 

δάκρυ Fr. inc, LXXIV. 1. δάκρυον 
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Üppar ἐκέτι séye. Iph. A. 888. gó' 

ἄνοικτρον ἐκβαλλόντων δάκρυον Iph. 

T. 227. πολὺ δάκρυον Hel. 808. πο- 

λιὸν δάκρυον Her. F. 1209. δακρύων 

à κενὸς Hec. 280. διπλᾶ δάκρυα κερ- 

δᾷναι ib. 518. ἐκ δακρύων ἄπελϑε 

Or.295. ᾧ δάκρυα δάκρυσι συμβάλ- 

λει ib. 335. sq. δακρύων ἔπλησεν 

ἐμὲ--- πολλῶν ib. 868, ταῦτ᾽ εἰς δά- 

κρυα εἴρηκα ib. 676. δάκρυα y&v γέ- 

vow ἂν ib. 786. τίνα δάκρυα ib. 829. 

εἰς δάκρυα πορϑμεύεσ' ὑπόμνησιν κα- 

κῶν ib. 1032. λήξασα πενϑίμων δα- 

κρύων Ph. 1078. δάκρυά σοι γενήσε- 

ται ib. 1208. πολλοῖς ἐπήει δάκρυα 

ib. 1379. ποϑεινὰ δάκρυα ib. 1726. 

ὄψιν ἔπλησα δακρύων Med. 905. δα- 

κρύων αὐγὰς Hip. 740. δακρύων φέ- 

ρων μέλος ib. 1178. πένϑη péywsa 

δακρύων kapmépevat ib. 1427. πολ- 

λῶν δακρύων teat πίτυλος ib. 1464. 

πολλῶν δακρύων εἶχεν κόρον Al. 183. 

πολλὰ δάκρυά μοι κατέβα χροὸς An. 

111. δάκρυα λείβων ib. 418. cf. Iph. 

A. 650. οἰκτρὰ ὄσσων δάκρυα Sup. 

49. δάκρνα ἑτοιμάζεσι ib. 454. πᾷ 

δάκρυα φέρεις φίλα ib. 1127. καἀμὲ 

παρακαλῶν eic δάκρυα Iph. A. 497. 

δάκρυα παρέξω ib. 1215. δάκρυά γέ 

σοι δώσομεν ἁμέτερα ib. 1488. δάκρυα 

προῆγεν ib. 1550. δάκρυα δότω τάφῳ 

Iph. T. 703. κατὰ δάκρυα, δάκρυα--- 

τὸ σὸν νοτίζει βλέφαρον ib. 882. δά- 

κρυα καὶ γόοι ib. R60. ὦ πολλαὶ δα- 

κρύων λιβάδες ib. 1106. δάκρυα χέε- 

σα πολλὰ "Tr. 38. ἐπὶ τὸς δακρύων 

ἐλέγχες ib. 119. δάκρυα ἀνταλλάσ- 

σετε μέλεσι γαμηλίοις 10. 351. δάκρυα 

ἐκ δακρύων καταλείβεται ib. 601. ὡς 

ἡδὺ δάκρυα τοῖς κακῶς πεπονϑόσιν ib. 

604. ἀ μὴ δάκρυά νιν σώσῃ τὰ σὰ 

ib. 693. πολλῶν δακρύων ἀγωγὸς ib. 

1131. s δάκρυα νικηφορεῖ Dac. 1145. 

eic δάκρυα ib. 1160. δάκρυα μεϑήσει 

Cy. 210. δάκρυ᾽ ἀπ᾽ ὀφϑαλμῶν χέων 

ib. 404. σύνοχα δάκρυα Hel. 171. 

δάκρυα δάκρυσί μοι φέρων ib. 196. οἵ. 

v. 369. δάκρυα σοῖς δώσεις φίλοις 10. 

465. ἐμὰ δάκρυα χαρμονὰν---ἔχει 

κ- T. À. ib. 660. δάκρυ᾽ ἀπ᾽ ὀφϑαλμῶν 

βαλεῖν ib. 957. cf. Her. F. 1356. ubi 

est ἀπ᾽ ὀμμάτων βαλ. ἐκβαλόντες δά- 

κρνα ποιητῷ τρόπῳ Mel. 1563. δα- 

κρύων ἐμῶν πέρι Ion. 248. ὁρῶ δάκρυα 
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ib. 070, ἀπαντᾷ δάκρυά μοι ib. 940.| ἐκτήξῃς χρόα ib. 1435. δάκρυσι χεύω 
δακρύων κατέχειν πηγὰς Her. F. 449. El. 181. Est παρὰ δάκρυσι ke(peyoy 
ἐμοὶ δάκρυα, Xerpà ib. 482. xappovai| ἡδὺ Ar. fr. XXVII. 1. 
δακρύων ἔδοσαν ἐκβολὰς ib. 742. 
ταλλαγαὶ δακρύων ib. 705. δακρύων 
ἅλις ib. 1394. δάκρυα ἔδωκα El. 91. 
δακρύων μοι μέλει 1b. 182. δακρύων 
μεταδὲς And. fr. XXII. 2. τὰ μη- 
τέρων δάκρυα Er. fr. I. 838. δακρύων 
ἐπιῤῥοαὶ CEno. fr. V. 2. ἀπόμορξαι 
σέϑεν τὰ δάκρυα Syl. fr. VI.2. ὄμμα 
ἐκτήξοσ᾽ ἐμὸν δακρύοις Or. 135. δα- 
κρύοις γέροντ᾽ ὀφϑαλμὸν ἐκτήκω ib. 
528. δακρύοις κατασπένδω σε ib. 
1239. δακρύοισιν Ἑλλάδ᾽ ἅπασαν 
ἔπλησε ib. 1363. ὄμμα δακρύοις πε- 
ψυρμένοι ib. 1410. προσεῖπε δακρύοις 
h. 1450. ἐν λειβομένοισι δακρύοισιν 

ib. 1522. συντήκοσα δακρύοις χρό- 
vov Med. 25. τί χλωροῖς δακρύοις 
τέγγεις κόρας ; ib. 922. cf. Iph. A. 
1434. Hel. 1205. et El. 502. ἐπὶ 
δακρύοις ἔφυ Med. 928. ποϑεινὴ δα- 
κρύοισι συμφορὰ ib. 1221. δακρύοισιν 
κόρας sázw An. 533. Op id δακρύοις 
τέγγων Iph. A. 406. ἐπ᾽ ἐλαχίςοις 
δακρύοις ib. 541. ἐν δακρύοισι παῖς 

ἐμὴ lb. 1100. ἐπὶ δακρύοις μόνη κά- 
ϑημαι ib. 1175. δακρύοις καταξαν- 
ϑεῖσα Tr. 509. ἄεισον ἐν δακρύοις 
QOàr ib. 513. ἀπόντα δακρύοις àv 
ἠγάπων Hel. 943. δακρύοις εἰς τὸ 
ϑῆλυ τρεπόμενος lb. 997. δακρύοις 
Vypdraca παρηΐδα Ion. 242. ςάζεσι 
κόραι δακρύοισιν ib. 870. σὲ δακρύοις 
sévo Her. F. 1045. βάρος ἀντίπαλον 
δακρύοις συναμιλλᾶται ib. 1205. δα- 
κρύοισι τιμῶν ib. 1361. δοκεῖς τοῖς 
σοῖσι δακρύοις κρατήσειν ἐχϑρῶν ; El. 
193. καινοῖς δακρύοις Alex. fr. XX. 
δάκρυσιν ἐννυχίοις Or. 206. ἐν δά- 

με- Δακρύειν. δακρύω σ᾽ εἰσορῶν Hec. 954. 
ἔμφρων δακρύει Or. 44. ὡς ἐδάκρυσ᾽ 
οἷα πάσχομεν κακὰ Mip. 1079. ἐν- 
ταῦϑα δὴ δάκρυσε Al. 174. διάδοχα 
δακρύω An. 1203. δακρῦσαι ῥᾳδίως 
αὐτοῖς ἔχει Iph. A. 447. τὸ μὴ δα- 
κρῦσαι αἰδϑμαι ib. 452. δακρύσῃς 
μηδὲν Tr. 458. καταλειπομέναν σε 
δακρύω ib. 596. δακρύεις ; ib. 744. 
σὰς ἐδάκρυσα κασιγνήτες Dac. 1370. 

&r' ἂν δακρῦσαι βλέφαρα, scil. τλαίην 
Hel. 954. δακρύσει γ᾽ ἀξίωμ᾽ ἐμῶν 
τόκων El. 658. δακρύειν τὰς προσῆ- 
kovrac φίλες Phry. fr. XVI. 8. πο- 
ρεύει αὐτὸν δακρύων Or. 948. πατέρα 
δακρύοντα Her. F. 528. πότερ᾽ ἐμαυ- 
τὸν, ἢ πόλιν, sévw δακρύσας; Ph. 
1921. ὀρϑῶς ἥδε συμφορὰ δακρύεται; 
Hel. 1242. 

Δάκρυμα. οἷσπερ ἐγκείμεσϑ᾽ ἀεὶ---δα- 
κρύμασι An. 92. 

Δακρυόεις. δακρυόεντα λόγον Hel. 343. 
δακρυόεντα πόνον ib. 1122. δακρυό- 
εσσαν ἱεῖσα, scil. φωνὴν Ph. 327. τὰν 
δακρυόεσσαν πεύκαν Hel. 234. ἀη- 
δόνα δακρυόεσσαν ib. 1116. ἔρυμα 
δακρυόεντ᾽ ἀκέσας Iph. A. 792. 

Δακρυῤῥοεῖν. τί δακρυῤῥοεῖς, Med. 

1012. et Ion. 907. μὴ δακρυῤῥόει 
Sup. 289. τὸ τέκνων ςερομένην δα- 
κρυῤῥοεῖν Iph. A. 889. 
δακρυῤῥοεῖ lon. 246. d δακρυῤῥοεῖς 
Her. F. 1114. ἐφ᾽ οἷς δακρυῤῥοεῖς 

ib. 118]. ὀπαδῶν τις ἔρχεται δα- 
κρυῤῥοῦσα Al. 135. ὄμμ᾽ ἔχων δα- 
κρυῤῥοᾶν (ita enim leg. pro δακρυῤῥᾶν, 
quod est sphalma typogr.) Ph. 373. 
cf. Al. 829. 

ὄμμα σὸν 

κρυσι καὶ γόοις ib. 320. cf. 'Tr. 315. Aakpvpoóoc. μολπὰς ἐκχέω δακρυῤῥόες 
δάκρυα δάκρυσιν ἔπεσε Or. 1308. 
ἰαχὰν δάκρυσι ϑρηνήσω Ph. 1313. 
ἐπὶ δάκρυσι, δάκρυσιν ib. 1505. Sq.|Aakpvróc. δακρύτ᾽ 

δάκρυσί μα βλέφαρα AákrvXoc. cf. Hel. 176. 
τέγγεται Hip. 853. δάκρυσι διοίσω 
πότμον ib. 1148. ὄμμα δάκρυσιν τέγ- 
yev Sup. 21. σὺν δάκρυσιν ἱκέτης 
yíve πατρὸς Iph. A. 1242, δάκρυσι 

Sup. 773. δακρυῤῥόες τέκνων πηγὰς 
Her. F. 98. 

ἄγαν El. 1181. 
λίνον ἠλακάτᾳ δακτύλοις 

ἕλισσεν Or. 1432. ἐς κόμας δακτύλες 
δικὼν 10. 1469. ἄκροισι δακτύλοισι 
πορϑμεύων ἴχνος Iph. 'T. 266. cf. Bac. 
708. 

κατάωρα séve Tr. 1090. δάκρυσιν, Δάλιος, dor. pro Δήλιος. Δάλιε" Απολ- 
3| ϑρήνοις Hel. 165. τί βλέφαρα réy-| Xov Rh. 224. 
yttc δάκρυσι; ib. 463. βλέφαρον! Δᾶλος, dor. pro Δῆλος, nom. ins. Yon. 
ὑγραίνω δάκρυσιν Ib. 680, μὴ δάκρυσιν, 919. 
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AaXóc. δαλᾷ πικρὸν μίμημα Tr. 922. 
κυκλώσω δαλὸν ἐν Κύκλωπος ὄψει Cy. 
461. λαβοίμην τᾶ---δαλᾶ ib. 469. 

μέγας δαλὸς ib. 470. δαλδ κώπην 

ὀχμάσας ib. 482. δαλὸς ὠϑεῖ καπνὸν 

ib. 589. δαλὸς ἠνθρακωμένος ib. 609. 
ὅπως ἅψησϑε r8 δαλβ χεροῖν ib. 626. 

αὐτόματον τὸν δαλὸν---ςείχονϑ᾽ ὑφ. 
ib. 643. δαλὸν χειρὶ δεξιᾷ φέρειν 
Her. F. 928. δαλοῖσι χέρας διερέσ- 
σοντας "Tr. 1257. ποίοισι δαλοῖς ; 

Ion. 1294. 
Δαμάζειν et δαμᾷν. δαμάζει σα βία 

σίδαρον Al. 984. χϑόνα Θεσσαλῶν 

ἱππείαις ἐδάμαζον Her. F. 374. ψα- 

λίοις ἐδάμασε πώλες ib. 381. τόξοις 

δαμάσασα Ph. 154. τίς αὐτὴν πη- 

μονὴ δαμάζεται; Scy. fr. 1.2, πώλϑες 
“Ἑνέτας δαμαζομένα Hip. 231. Sa- 

váro πάρος δαμείην Med. 650. δα- 

μασϑεὶς λαμπάσιν κεραυνίοις Sup. 

1011. τὸν "Apye δμαϑέντα Iph. 'T. 

229. Ἥρας ὕπο κέντροις δαμασϑεὶς 

Her. F. 21. δμαϑέντας àvísg ΑΙ. 
125. τῶν πρόσϑεν δμαϑέντων Iph. 
T. 199. ζῶντες καὶ δμαϑέντες Tr. 

175. δαμασϑὲν ἄτυ Ph. 566. ϑεο- 

μανεῖ λύσσῃ δαμεὶς Or. 848. πωλικῷ 

δαμεὶς ὄχῳ Iph. A. 028. κόπῳ δα- 

μέντες Rh. 764. 

Δαμάλη. δαμάλας διεφόρεν σπαράγ- 
paci Bac. 738. 

Δάμαρ. Πριάμε δάμαρ Hec. 498. πρὸς 
δάμαρτος ὦλετο Or. 361. δάμαρτος 

ἐνθάδ᾽ ἐξορμωμένης 10. 370. φιλεῖν 

δάμαρτα ib. 668. δάμαρτα τὴν κακί- 
eqv ib. 739. ἐμὴν αὐτὴν κρίνω δά- 
μαρτα ib. 1093. d δάμαρϑ᾽ ἑλὼν ib. 
1229. παρϑένον τε kai δάμαρτα, δύο 
νεκρὼ κατόψεται ib. 1590. δάμαρτ᾽ 
ἐμὴν λάβωμεν ib. 1504. ἀπόδος δά- 
paproc νέκυν ib. 1585. φερνὰς ἔχων 
δάμαρτος ib. 1662. 
δάμαρ Ph. 1077. δάμαρτος ἔσης 
Med. 672. ἡ Διὸς δάμαρ ib. 1288. 
et Her. F. 857. et sine ἡ Her. 350. 
δάμαρ Φαίδρα Hip. 26. σὺν δάμαρτι 
vavsoAet χϑόνα ib. 86. Διονύσε δά- 
pap ib. 339. Θησέως δάμαρ ib. 777. 
σὴν δάμαρϑ᾽ ὁρῶ vexpóvib. 905. δά- 
papr ἀμείψας Al. 47. δάμαρτος -ε- 
ρηϑεὶς ib. 227. μονωϑεὶς δάμαρτος 

ib. 297. ἔϑανε δάμαρ ib. 938. πολ- 
λὲς παρέλυσε ϑάνατος δάμαρτος ib. 

Οἰδίπο κλεινὴ, 
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937. δάμαρ παιδοποιὸς Án. 4, μὴ 8 
, κακὴν δάμαρτ᾽ ἔχῃς ib. 627. δάμαρ᾽ 
Ἕκτορος ib. 657. et Tr. 272. et 704. 
τῇ ταλαιπώρε δάμαρ Iph. T. 555. 
ἣν ἔδωκά σοι δάμαρτ᾽ ἔχειν ib. 696. 
δάμαρτος ἐν χεροῖν ΤΥ. 377. σὺν δά- 
μαρτι καὶ τέκνοις okay ib. 302, σᾶς 
δάμαρτος ἄλκαρ ib. 587. ἐβολήϑη 

με λαβεῖν δάμαρτα ib. 655. “Αρμο- 
νίαν, δάμαρτ᾽ ἐμὴν Bac. 1854. κόρην 
ἔρημον δάμαρτ᾽ ἔχειν Her. 524. ἤδη 
ἐν οἴκοις σὺν δάμαρτι Μεν. ; Hel. 122. 
ἀφανὴς σὺν δάμαρτι κλήζεται ib. 125. 
ἄγων ἥκω δάμαρτα ib. 493. ἐλϑὼν 
δάμαρτος ἐς χέρας ib. 572. ποίας 
δάμαρτος ; ib.573. διὰ τὴν δάμαρτα 
κατϑανεῖν ib. 856. ἐς δάμαρτα σὴν 
βλέπῃς lon. 614. κτανὼν δάμαρτα 
Her. F. 40. àpíse φωτὸς δάμαρ ib. 
150. ἀμύνειν δάμαρτι ib. 874. óá- 
paproc φονεὺς ib. 1138. Ζηνὸς jj 
κλεινὴ δάμαρ ib. 1303. cf. v. 1312. 
οἴμοι δάμαρτος 1b. 1374. διολέσας 
δάμαρτά το El. 921. κόρην τε καὶ δά- 
μαρτ᾽ ἔχυϊν ib. 1284. πολεμίαν. δά- 
μαρτ᾽ ἔχειν Fr. ine. B. 17. etc. προ- 
γόνοις δάμαρτες δυσμενεῖς ἀεί ποτε 

Ion. 1329. 
᾿Δαμάτηρ, dor. pro Δημήτηρ. φίλα Aa- 
μάτηρ ϑεὰ Ph. 691. Δάματρος ἀκτᾶς 

| δέμας ἁγνὸν ἴσχειν Hip. 138. ϑύ- 
γατερ Δάματρος Ion. 1048. 

Δάμνασϑαι. ποικιλίᾳ πραπίδων φῦλα 
πόντε---δάμναται JEol. fr. IX. 5. 

Δαμογέρων. ποῖον ἐκ ἐλίσσετο δαμο- 
γερόντων ; An. 300. 

Δανάη, Acrisii filia Dan. 20. 45. et 
58 oO. 

Δαναΐδαι Or. 931. Δαναϊδῶν ὑπη- 
ρέτης Hec. 503. Δαναϊδῶν πόλιν Or. 
874. et ἐν Δαναϊδῶν πόλει. 10. 1250. 
8 τις ἡμῖν Δαναϊδῶν πελάζξεται 10. 

1279. ςράτευμα Δαναϊδῶν Ph. 469. 

ἐν κλύδωνι κείμεϑα δορὸς Δαναϊδῶν 
ib. 867. Δαναϊδῶν ἄκροι. ib. 1251. 
σρατὸς Δαναϊδῶν lb. 1404. cf. Sup. 
713. et 1219. πάντες σ᾽ ixvüvrat 
Δαναΐδαι Sup. 130. Δαναϊδῶν spa-. 
τηλατῶν ib. 1150. ὑπὲρ γῆς Aavaiz. 
δῶν ib. 1189. ἄρχειν Δαναΐδαις Iph. 
A.337. Δαναΐδαι ἀφιέναι ναῦς διήγ- 
γελον ib. 352. «A&v ἔσεσϑαι. Δαναΐα. 
δαις ib. 859. Δαναϊδῶν μέτα ib. 729. 
Δαναϊδῶν εἰς σύλλογον 10, 825. σφά- 
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γίον παρασχεῖν Aayatóaw παῖδα ib. Δάπτειν. 
1200. cf. Τὰ, 742. M , 

ὄνομα φέροντα 

Δαναΐδαισιν Tph. A. 1310. μεγάλα! Δαρδανγία. 
πάϑεα---τοῖς Δαναΐδαις τιϑεῖσα ib. 
1335. 

AEI 

λευκὴν ἔδαπτον σάρκα Med. 
1189. 

Δαρδανία τλάμων Or. 
1391. Δαρδανίας ἄταν Tr. 535. 

Δαναΐδαισι διὰ μάχης ἐλϑὼν) τείχη περὶ Δαρδανίας ib. 818. πέρ- 
ib. 1415. ἴτω Δαναΐδαις εὐφημία ib. γαμα Δαρδανίας Hel. 391. 
1470. Δαναΐδαι μ᾽ ἔσφαζον lph. T. 
359. Δαναϊδῶν spargAára ΤΥ. 447. 
Δαναΐδαις ἄγεσα ϑάνατον Hel. 243. 

Δαναΐδες. Δαναΐδων (ita enim leg. 
pro àv) μ᾽ ἕξει μίαν Ph. 1669. Aa- 
ναΐδων νυμφῶν μέτα Cy. 429. ἕεςὸν 
» ὄχϑον Aavatüwv ἑδρασμάτων Bel, fr. 
XVII. 

Δαναοὶ Hec. 116. τὸν ἄριτον Δαναῶν 
πάντων ib. 136. ἀχάριξτοι Δαναοὶ 
Δαναοῖς ih. 140. ὦ γαῖα Δαναῶν 
Or. 1621. πολλοὶ Δαναῶν ἄκροι 
Ph. 433. ὦ τέκνα Δαναῶν ib. 1152. 
Δαναῶν àpwtic 10. 1232. τὴν παῖδ᾽ 
-ἦγες σφάγιον Δαναοῖς Iph. A. 138. 
Δαναῶν πρὸς ναῦς ib.. 148. κλισίας 
ὁπλοφόρες Δαναῶν ib. 190. πρὶν ἂν 
δείξω Δαναοῖς τἀγγεγραμμένα ib. 
324. Δαναῶν δι᾽ ὄχλϑ ib. 1030. Δα- 
ναῶν κῆρυξ 'Tr. 184 et 230. Δαναῶν 
κοινὰ ἀγγέλματα. ib. 706. χαλκεό- 
πλων Δαναῶν Hel. 699. ἔριν Δα- 
ναῶν ib. 1148. Δαναὲς καλεῖσϑαι 
Ar. fr. II. 8, ὦ Δαναοὶ Pal. fr. 
VII. 2, 

Δαναὸς, nom propr. viri Ar. fr. II. 1. 
8 φασι Δαναὸν ἀϑροῖσαι λαὸν Or. 
870. τῶν τῇ Aava& παίδων Her. F. 
1018. 

Δανεισμὸς πικρὸς El. 858. 
Δαπάνη. κόφα δαπάνα Bac. 891. τὴν 
Φρυγῶν πόλιν ἤλπισας κατακλύσειν 
δαπάναισιν Tr. 996. τὰ ἐν δόμοις 
δαπάναισι φρθδα Her. F. 592. σῶμα 
δαπάναισι σῶσαι El. 429. δαπάνας 
κενὰς Pol. fr. VI. 2. 

Δάπεδον. δεξάμενος ἀνὰ δάπεδον Or. 
380. Παῤῥάσιον οἰκεῖν. δάπεδον ib, 
1645. Θέτιδος δάπεδον An. 117. ἐς τὸ 
Τροίας Φοιβήϊον δάπεδον Iph. A. 756. 
δάπεδον ϑεῦ Ion. 121. εἴϑε γενοίμαν 
ἐν σοῖς δαπέδοις Hip. 230, πεδίων 
δαπέδοις Al. 594. ἱερῶν δαπέδων 
ἄπο Sup, 271. ἐν Hpac δαπέδοις 
χορεύσει Rh. 376. δάπεδα φόνια ΤΥ. 
540. ἱππόκροτα λέλοιπε δάπεδα Hel. 
209. ἐκλιπὼν. ϑεᾷ δάπεδα Ion. 576. 

Δαρδανίδας, i. e. Ganymedes Yph. A. 
1049. ξύλλαβε Δαρδανίδαις Rh. 
230. 

Δαρδάνιος. τῆς Δαρδανία γονᾶς Tr. 
1289. παρὰ Δαρδάνια μέλαϑρα ib. 
841. 

Δάρδανος. Δαρδάνε πρὸς δώματα Iph. 
A. 881. ὃν ἁρπάζω γ᾽ ἐγὼ "k τῷ 
Δαρδάνα Cy. 582. ^ Aapüáve πόλιν 
ἑλὼν Hel. 1509. et El. 5. 

Aapóc. δαρὸν χρόνον Or. 55. Iph. A. 
680. Iph. T. 1339. et Her. 69. 
δαρὸν χρόνα πόδα Bac. 887. χρόνος 
ἤδη δαρὸς Her. F. 702. 2) δαρὸν, 
adverb. μὴ κρύψῃς δαρὸν Hec. 184. 
ἃ Θέτιδος δάπεδον --- ϑάσσεις δαρὸν 
An. 118. 

Adc. μητρὶ ὀρείᾳ δᾷδας ἀνασχὼν Cret. 
fr. II. 14, 

Δάσκιος. 
218. 

Δασμός. ἔτειον δασμὸν Rh. 435. 
Δασύμαλλος. δασυμάλλῳ ἐν αἰγίδι Cy. 
359. 

Δάφνη. ἔρνεσιν δάφνης Med. 1213. 
δάφνῃ σκιασϑεὶς An. 1116. δάφνης 
κλάδοισιν Ion. 80. πτόρϑοισι δάφνης 
ib. 108. δάφνα ἱερὸς ἀνέσχε πτόρϑες 
Hec. 409. παρὰ ϑεσπεσίῳ δά vg 
An. 296. ςεφάνῳ δάφνας hacia 
σαν Iph. A. 759. δάφναν εὐερνέα Iph. 
T. 1100. σκιερᾷ κατάχαλκος εὐφύλλῳ 
δάφνᾳ ib. 1247. ὦ καλλίςξας προπό- 
λευμα δάφνας Ion. 113. δάφνας ὁλ- 
κοῖς ib. 145. δάφνας ἔρνεα ib. 919. 
ἐν δάφναις Tr. 329. vid. not. 

Δαφνηφόρος. δαφνηφόρες λαβᾶσα κλῶ- 
vac Ion. 422. 

Δαφνώδης, εἰς δαφνώδη γύαλα βήσομαι 
Ion. 76. 

Aaóowwóc. λεόντων à. δαφοινὸς ἴλα AI. 
585. 

Δεῖ. τυχὼν, ὅσων δεῖ Hec. 795. τί 
τέκνων δεῖ mapscíac; ib. 1005. τί 
τἄῤῥητ᾽ ἀναμετρήσασϑαί με δεῖ; Or. 
14, Φοίβε ἀδικίαν τί δεῖ κατηγορεῖν; 
ib. 28, τί μαρτύρων ἄλλων ἀκόειν 

ἐν δασκίοις ὄρεσι — Dac. 
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δεῖ με; ib. 532. 
ϑεῶν Ph. 385. à ποικίλων δεῖ rà 

γδιχ᾽ ἑρμηνευμάτων ib. 475. νικῆσαι 

δεῖ 1b. 736. τί δεῖ μακρηγορεῖν ; ib. 

768. ὁ σῶν με δεῖ ϑεσπισμάτων 1). 928. 

σοὶ παίδων τι δεῖ Med. 565. τί με δεῖ ; 

Hip. 20. d πόνε πολλδ pe δεῖ ib. 

23. wv8v ἔχων, ὅσον ct δεῖ ib. 105. 

cf. An. 251. σοφωτέρες δεῖ βροτῶν 

εἶναι ϑεὲς Hip. 120. 8 λόγων ei- 

σχημόνων δεῖ c, ἀλλὰ τἀνδρὸς ib. 

491]. δεῖ με δὴ καινῶν λόγων 10. 688. 

τί δεῖ δειλὸν ὄντ᾽ εὐσωματεῖν ; An. 

766. 4 παρῆν; ὅσων ἔδει 1}. 940. ἕν 

δεῖ μόνον μοι Sup. 594. et ἑνὸς μόνε 

δεῖ Iph. T. 1052. τί με δεῖ παίδων ; 

Sup. 789. ἐδὲν κελευσμδ δεῖ Iph. 

A. 1130. βραχείας προφάσεως ἔδει 

ib. 1180. ἐρημίας δεῖ Iph. T. 1197. 

ὅταν δέῃ Rh. 148. ἤν τι δέῃ ib. 521. 

μακρᾶ δεῖ σε kal σοῴθ Aóvya ib. 837. 

εἐδὲν μάντεως ἔδει ib. 952. ἃ δεῖ σ᾽ 

εἶναι σοφὸν Bac. 654. ἃ δεῖ μάλιτα 

ib. 655. ἐκ ὀκνεῖν δεῖ 10. 779. - τί 

δεῖ συμποτῶν ἄλλων; Cy. 538. ὁ 

φιλεῖν δεῖ τὴν ἐμὴν ψυχὴν Her. 456. 

τί σα δεῖ; Hel. 584. δεῖ μηχανῆς 

τινος ib. 819. πάντ᾽ ἔχεις, ὅσων σε 

δεῖ Ion. 1018. 4 φίλων μάλιτα δεῖ 

Her. F. 267. δέδορχ᾽, ἅπερ με δεῖ 

10. 1059. εἴ τι δεῖ χειρὸς ὑμᾶς τῆς 

ἐμῆς, ἣ συμμάχων ib. 1170. μόχϑες 

τί δεῖ λέγειν ; ib. 1270. τί pe ζῇν 

δεῖ; ib. 1301. ἐδὲν δεῖ φίλων 1b. 

1338. τί δεῖ τυγεῖν ; ΕἸ]. 1017. ὧν 

πὕλει δεῖ. 180]. τ. VII. 8: δεῖ τοῖσι 

πολλοῖς τὸν τύραννον ἁνδάνειν An- 

tig. fr. ΠῚ. τί δεῖ καλῆς γυναικός ; 

Antiop. fr. XIX. 1. δεῖ βίο Bel. fr. 

XVIL 12. σιγᾷν, ὅπο δεῖ Inus fr. 

XIV. 2. ὁρᾷν, à δεῖ μὲ ób. 3. 3j 

πολλᾶ γε δεῖ Tel. fr. XIII. τί δεῖ 

βροτοῖσι πλὴν κ. r. A. Fr. inc. XIV. 

1. δεῖν ἀγχονῶν Fr. inc. LXV.2. 

τί δεῖ ϑεὸς σέβειν σε karSavépevov ; 

Fr. inc. B. 33. 1. ϑεοῖσι προσβαλεῖν 

χιονὶ ἄλλην δεήσει γαῖαν Hip. 941. 

ϑῆλυν σπορὰν φῦσαι δεήσει Dan. 13. 

2) Partie. δέον. ἐν δέοντι Or. 212. 

Med. 1977. Hip. 923. et Al. 820. 
τάχ᾽ ἂν εἰς δέον πέσοι χάρις Al. 1104. 

ὑπὸ γνώμας ἐσορᾷν τὸ δέον Iph. A. 

566. ; 

Δεῖγμα. δεῖγμα τῶν ἐμῶν λόγων Sup. 

δεῖ φέρειν τὰ τῶν, 
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354. δείγματ᾽ ἀϑλίων προσφϑεγμά- 
των El. 11. : T ὯΝ 

Δείδειν. ἔδεισα, μή σοι--- Τροίαν ἀ ϑροίσῃ 
Hec. 1138. ὥστε δεῖσαι πάντας Ph. 

1189. ἔδεισας, μὴ ἐ κακὴν δάμαρτ᾽ 
ἔχῃς Àn. 627. μὴ--τἀμυνάϑοιτό σε, 
ἔδεισας; ib. 723. βρέφος τοσόνδ᾽ 
ἐδείσατε; Tr. 1165. οἵ σ᾽ ἐκ ἔδεισαν 
Her. 958. ἔδεισε, μὴ φϑονηϑείη El. 
30. μὴ δείσῃς τάδε Eu. fr. IX. 1. 
δείσας ὑπεξέπεμψέ με Τρ. χϑονὸς Hec. 

» - “ 6. ἔτε τὰς γῆς vépSev, ὃτε τὸς ἄνω 
δείσας ib. 792. ϑανεῖν σε δείσας 
Ion. 1564. δείσας, μή τῷ παῖδας 
᾿Αργείων τέκοι El. 22. παῖδα δεί- 
σαντες Tr. 1159. cf. v. 1191. δέδοικα 
Ion. 975. et El. 1114. δέδοικα πα- 
τέρας τῶν---νεκρῶν Or. 102. μὴ πέ- 
τρος γένῃ; δέδοικας 10. 1520. δέδοικα, 
μὴ σκοπῶς ὀρϑῶς ϑεοὶ Ph. 157. ὃ 
καὶ δέδοικα, μή με K. τ. X. ib. 270. 
μή τι σὴν δάκω φρένα, δέδοιχ᾽ (i. e. 
δέδοικα) ib. 387. ὃς δέδοικεν 8ó0Éva 
ib. 966. δέδοικα αὐτὴν, μή τι βαλεύσῃ 
νέον Med. 37. δέδοικά σε lib. 282. 
δέδοιχ᾽, ὅπως μοι μὴ λίαν φανῇς σοφὴ 
Hip. 518. δέδοικα, μή“ σθ γλῶσσ᾽ 
ὑπερβάλῃ κακοῖς ib. 924. ἕν ce δέ- 
δοικα An. 362. τὰ οἰκτρὰ δεδοικέναι 
Sup. 179. φόβος πονηρὲς kal κενὲς 

δεδοικέναι 10. 848. ἐκεῖνο εἰ δέδοικας ; 
Iph. A. 522. δέδοικα, ἐκ χερῶν με μὴ 
φύγῃ Iph. T. 843. τὴν ϑεὸν ὅπως 
λάϑω, δέδοικα ib. 996. δέδοικά γ᾽ 
αὐτὸν Rh. 863. τὸ τάχος os τῶν 
φρενῶν δέδοικα Dac. 669. τὸ σὸν 
"Apyoc 8 δέδοικ᾽ ἐγὼ Her. 285. δέ- 
δοικά σοι, μή τις xk. τ᾿ X. Hel. 1411. 
τῶν ἀρίτων τἄκγονα δέδοικας Her. F. 
209. δέδοικα, μὴ σύ γ᾽ ἐκ ἔτ᾽ εὖ φρο- 
νῇς El. 568. δέδοικά νιν, ὡς δέδοικ᾽ 
ἐγὼ ib. 1122. δέδοικε μηδὲν ἐξαμαρ- 
τάνειν | Antig. fr. VIII. 3. ἄνδρα 
σκαιὸν---ἧσσον δέδοικα---σοφδ Bel. fr. 
ΧΙ. 2. δέδοικα, μὴ πρὶν πόνοις vrtp- 
βάλῃ με γῆρας Cresph. fr. IV. 4. σὲ 
εἰσορῶν πᾶς τις δέδοικεν Syl. fr: IV.3. 
δέδοικα δὴ, μή τοι vofjonc Fr. inc. B. 
3.1. δεδοικὼς, μή τι γῆ πάϑῃ κακὸν 
Ph. 1588. δεδοικὼς τῆς τυραννίδος 
πέρι Sup. 440. ὅστις δεδοικὼς--- αἰῶνα 
τείνει Ton. 624. re 

Δεικνύναι. μαΞὲς ἔδειξε Ξέρνα τε Hec. 

560. cf. El. 1207. «8 τὰς φίλας εὑ- 
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φρόνας δείξεις Hec. 828. δεῖξαι 'Ap- 
γείοισι σῶμ᾽ αἰσχύνομαι Or. 98. πῇ 
ἂν δείξω φίλος ib. 800. v. not. ξίφος 
εἰς αὐγὰς ἀελίοιο δεῖξαι ib. 820. εδ᾽ 
ὄμμ᾽ ἐδειξεν ib. 1058. ἅ νιν δεῖξεν 
αἰϑέρος πνοαῖς Ph. 680. δεῖξον σὸν 
αἰῶνα μέλεον lb. 1529. δείξω σοφὸς 
γεγὼς, k. r. X. Med. 548. σκῆψίν τιν᾽ 
ἐχϑροῖς---δεικνύναι ib. 744. δείκνυ- 
σιν, ὥς τι καινὸν ἀγγελεῖ κακὸν ib. 
1120. δείξω μύϑων τῶνδ᾽ ἀλήϑειαν 
Hip. 9. δείξω Θησεῖ πρᾶγμα ib. 42. 
μηδὲν κακῶν ἐς φάος δείξειν ib. 714. 
δεῖξον τὸ σὸν πρόσωπον ib. 946. δεῖ 
σε δεῖξαι, τῷ τρόπῳ διεφϑάρη ib. 1008. 
ἔδειξας, ὃς εἶ Al. 643. ὄμμα 8k ἐδεί- 
κνυμεν ξένῳ τέγγοντες ib. 766. δεῖξον, 
οἷον παῖδα σὲ γείνατο ib. 841. ἔδειξεν 
ἡ Λάκαινα An. 487. δείξω ἐγώ σοι, 
μὴ τὸν κ. τ. X. ib. 707. δείξειν ἔοικεν, 
ὅσον σϑένει ib. 823. πρὶν ἂν δείξω 
Δαναοῖς τἀγγεγραμμένα Iph. A. 324. 
δείξεις πᾶ μοι πατρὸς ἐκ ταυτῷ γεγώς; 
ib. 406. ἔδειξεν, οἷος ἦν Τροίας φίλος 
Rh. 824. δείξει τἐπιὸν σέλας ϑεῦ ib. 
331. δείξω σοι χῶρον ib. 519. μυ- 
Ξηρίων φάνας ἔδειξεν ib. 944. πόλιν 
δείξω τήνδε μακαριωτέραν Tr. 365. 
ἃ 8d σαφῆ δείξεις ib. 407. ἐλαίας 
πρῶτον ἔδειξε κλάδον ib. 799. τήνδε 
δείξω μὴ λέγεσαν ἔνδικα ib. 970. 
δεῖξον σὴν νικηφόρον ἀτοῖσιν ἄγραν 
Bac. 1198. σκῦλ᾽ ἔδειξα Βακχίῳ Cy. 
9. ποίαν συμφορὰν δείξει ; Her. 74. 
νέων βραχιόνων ἔδειξεν τύπον ib. 858. 
δείκνυσι κέλευϑον ἀσφαλεΞξάτην ib. 
1048. σοὶ τὴν ἐμὴν δείξει χάριν Hel. 
1436. δείξατε πρὸς ἄνδρας βαρβάρες, 
SC. τὸ Τρωϊκὸν κλέος ib. 1620. δείς 
κγυσιν ἀμνημοσύναν lon. 1099. νῦν 
δείκνυμεν ib. 184]. τὴν r8? ἀμαϑίαν 
δεῖξαι Her. F. 173. λαμπρὰν ἔδειξ᾽ 
ὁ χρόνος τὰν 'Hp. ἀλκὰν ib. 805. 
φίλοισιν ὄμμα δεικνῦναι ib. 1215. 
ὡς ὕβριν δείξωμεν Δἰγίσϑο ϑεοῖς El. 
98. ἔδειξας ἐμφανῆ πόλει πυρσὸν ib. 
986. δεῖξον φήμην ἔτυμον ib. 818. 
χρόνος δείξει σε Alex. fr. II. 1. ἐδ’ 
ὄναρ φίλοις ἔδειξεν αὑτὸν Alop. fr. 
VII. 2. δείκνυσιν, ἡμῶν ὅστις ἐςὶν 

Aca. 

ἂν κακὸς Antiop. fr. III. 2. δείκνυσιν 
ἀνθρώπων κακότητας Bel. fr. VI. 6. 
δείξω ᾿Αργείοισιν ᾿Αχελῴε ῥόον Hyp. 
fr. X. ἔργῳ δείξω τὸ σϑένος τὸ τῆς 
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ϑεδ CEd. fr. XVII. 6. ὅπως δείξωσιν 
αὑτὸς Tem.fr. XIV. 2. à?» ἂν λό- 
γος δείξειεν Fr. inc. LIII. 6. ψήφη 
τὸν ἐσθλὸν δείκνυσι Fr. inc. B. 42. 
δεικνὺς ἐμαυτὸν Bac. δ0. δείξας 
ἄτρων τὴν ἐναντίαν ὁδὸν Cress. fr. X. 
Ι.. δέμας δείξασα Hel. 555. δεικνυ- 
μένων ἐλέγχων τῶνδε Her. 905. φόβον 
αὐτοῖς δειχϑεῖσα ϑήσει Sup. 1208. 

Δείλαιος. τὸν δείλαιον γέροντα Epist. 
III. δειλαία Hec. 157. et 202. 
μόσχον δειλαία δειλαίαν ἐσόψει ib. 
205. ματρὸς δειλαίας Ph. 1294. 
χέρα δειλαίαν Sup. 279. δολείας 
δειλαίας παυσίπονος Iph. T. 450. ἁ 
δειλαία νεκρᾶ μορφᾷ Tr. 192. δα- 
κρύων μοι μέλει δειλαίᾳ El. 183. 
δειλαία, o misera Med. 1265. δει- 
λαίο γήρως Hec. 157. et γήρᾳ δειλαίῳ 
ib. 203. ἁ δειλαιοτάτα ΑἹ. 263. 

δειλίᾳ γλώσσῃ χαρίζῃ Or. 
1514. óc δειλίᾳ με δίδωσι Ph. 1001. 
δειλίαν εἰσφέρει τοῖς ἀλκίμοισιν Sup. 
540. δειλίαν καὶ κάκην κεκτήσομαι Iph. 
T. 676. δειλίᾳ μένειν Her. 701. 
αὗτϑ δειλέαν (i. e. δ’ avrà δ᾽) ib. 814. 
δειλίαν ὄφλειν τινὰ ib. 985. cf. Her. 
F. 1348. ἐν ἀῤῥήτοισι τὴν σὴν νομίζω 
δειλίαν Her. F. 176. τέϑνηκε δειλίᾳ 
τῇ τῶν πέλας Óib. 192. δειλίας σῆς 
κατϑανόμεϑ᾽ εἵνεκα ib. 210. φεύγειν 
δειλίᾳ δόρυ ib. 235. δειλίας ϑανεῖν 
ὕπο ib. 289. 

Δειλός. δειλὸς ὥς Ph. 1011. γυναικῶν 
δειλὸν εἰσοίσεις λόγον An. 758. τί 
δεῖ δειλὸν ὄντ᾽ εὐσωματεῖν ; ib. 766. 
δειλὸς ὧν Sup. 319. et Ar. fr. XII. 3. 
ἀνέρος ἐκ ἄξιον δειλὸν κεκλῆσϑαι Phry. 
fr VIII. 2. ὡς δειλὸς εἴη Fr. inc. 
LXXXI. 4. δειλοὶ εἰσὶν ἐδὲν dau 
Iph. T. 115. δειλοὶ γενόμενοι Hel. 
955. δειλῶν δεσποτῶν JEg. fr. V. 
δειλοὶ ἄνδρες Meleag. fr. VII. 1. δει- 
Aol πάντες εἰσὶν οἱ λάγοι Fr. inc. B. 
14. ὃ. δειλὸν τόδε Or. 775. φεύγω 
τὸ δειλὸν ib. 781]. δειλὸν ὁ πλᾶτος Ph. 
600. cf. Ar. fr. XXIII. ἔτοι τὸ δειλὸν 
ϑανεῖν ἐρύκει με Her. F. 316. 

Δεῖμα. τόδε δεῖμά μοι ἤλυϑε Hec. 93. 
μ᾽ ἐσήει δεῖμα Or. 1668. ξυμβάλλεται 
πολλὰ τδε δείματος Med. 284. ἔτ᾽ 
αὖ τὸ νῦν σε δεῖμ᾽ (sc. λίαν ἐπαινῶ), 
ὃ δειμαίνεις An. 869. δεῖμα χλοερὸν 
Sup. ὅ99. τὸ δεῖμα τἀλέϑρε Iph. T. 
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485. Ἐριννύων δεῖμα ib. 931. φόβος 
εἰς τὸ δεῖμά p. ἄγει Hel. 819. δεῖμα 

προσβάλλεις πατρὶ lon. 584. ἐκ δεί- 

ματος El. 767. ὅπως εἴη τι δεῖμα τοῖς 

κακοῖσι Sis. fr. I. 14. τί ποτ᾽ atpoy 
ἔννυχος δείμασι; Hec. 70. 

λεις δείματ᾽ ἀκόειν Rh. 34. 
δείματα ϑηρῶν Her. F. 700. 
των ἔξωϑεν ib. 723. δείματα Φρύγια 

ἘΠ. 457. τυράννων δείματα ib. 711. 
δειμάτων ἐλευϑέρα ib. 911. 

Δειμαίνειν. δειμαίνω, δειμαίνω Hec. 

185. πρὸς σὲ δειμαίνω λέγειν Or. 

543, δειμαίνω τὰν σὰν ἀλκὰν Ph. 

264. δειμαίνω vw, μὴ ὥσῃ φάσγανον 

δὺ ἥπατος Med. 39. δειμαίνεις τί; 

Hip. 519. δεῖμ᾽, ὅ δειμαίνεις ἄγαν 
An. 869. ὡς σὺ δειμαίνεις ib. 875. 

ἐκ ἐδείμαινον ϑανεῖν Rh. 933. δει- 

μαίνω συμφορὰν lon. 687. φυγάδος 
δειμαίνεις δόλον ; El. 834. δειμαίνων 
πέτρον Or. 6. πνεῦμα δειμαίνων λι- 
πεῖν Sup. 554. δειμαίνων τόδε Rh. 
80. φάντασμα δειμαίνεσ᾽ ἐμὸν Hec. 
54. δειμαίνεσ᾽ ἀπώλεσεν βίον Hip. 
1032. v. etiam An. 227. 

Δειματᾶσϑαι. Ocareuéyn An. 42. 

Δεῖν, vincire Aun. 413. δεῖν κἀπάγειν 
ἐφίετο Bac. 439. κᾷδησας (i. e. καὶ 

£0.) ἐν δεσμοῖσι ib. 444. αὐδῶ με μὴ 
δεῖν ib. 504. ἐγὼ δεῖν σε ib. 505. 
δῆσαι χέρας Hel. 818. δεῖτε ὠλένας 

Ion. 1403. δεσμοῖς δήσας χεῖρας Her. 
861. τόν γε δήσαντ᾽ cim Her. F. 

1124. δήσαντες σὲ κλῳῷ τριπήχει 
Ογ. 233. λύπᾳ εὐναία δέδεται ψυχὰ 
Hip. 160. πῶλοι λευκαὶ δέδενται Rh. 
617. δεσμὸν δυσεξήνυτον ἕλκεται δε- 

ϑεὶς Hip. 1237. 

Δεινός. δεινὸς χαρακτὴρ Hec. 379. 
δεινὸν φόβον Or. 1355. et Hip. 434. 
et δεινὸς φόβος Hip. 1218. δεινὸν 
ἀνταυγεῖ φόνον Or. 1519. cf. Ph. 61. 
λέγειν δεινὸς Med. δ86. ἔρωτι δεινῷ 
Hip. 28. et δεινὸς ἔρως Iph. A. 808. 
δεινὸν σοφιτὴν εἶπας Hip. 921. cf. 

Sup. 908, δεινὸς παλαιτὴς Sup. 704. 

ἐκ εἰς σὲ δεινὸς Iph. A. 480. 

οἴχεται σφαγεὶς Iph. T.552. δεινὸς 

κλύδων ib. 1379. δεινὸς ἄνεμος lb. 

1394. δεινὸς ὁ λάτρις ΤΥ. 424. δεινῷ 

ϑανάτῳ διόλωλας ib. 1258. αἷσι δει- 

νὸς ἦν Bac. 854. δεινὸς σὺ, δεινὸς ib. 

969. πόνον τὸν δεινὸν ἐξηντληκότες 

δεινὸς 
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Cy. 281. δεινὸς οἶνος ib. 074. δεινδ 
φόβο ἐλεύϑερον ἦμαρ Her. 867. ἀγῶ- 
γα δεινὸν Ion, 939. ταῦρος ἐς ἐμβολὴν 
δεινὸς Her. F. 8720. ὕπνον δεινὸν ib. 
1034. δεινὸν ναυσὶν πόντϑ σάλον 
ΕἸ. 1241. ἔρωτα δεινὸν ἔχομεν And. 
fr. XIII. 1l. ϑεὸς uevóc Antig. fr. 
XVII. 2. δεινῶν πόνων Or. 343. 
οἱ ἐκ ἔχοντες---δεινοὶ Sup. 241. 
δεινῶν λόγων Iph. A. 500. 
ἀγῶνας δραμεῖν ib. 1456. ὦ δεινοὶ 

λόγοι Hel. 678. δεινοῖς δράκοσιν El. 
1256. οἱ δεινοὶ λέγειν Hip. fr. IX. 2. 

τοξεύεται δεινοῖς ἔρωσιν Fal. cit. fr. 
II. 2. δεινὴ ἡ ϑεὸς Or. 399. δεινῆς 

ἁμίλλης Ph. 1267. δεινὴ γὰρ Med. 
44. δεινὴ ὀργὴ ib. 520. et Iph. T. 
987. ξύτασις φρενῶν δεινὴ Hip. 984. 
δεινὴ ---εἰς τὰ τοιάδε ψυχὴ γυναικῶν 
An. 159. δεινῆς κορύνης Sup. 715. 
δεινῆς ἀπλοίας Iph. T. 18. δεινῆς ἐκ 
πατροκτόνα χερὸς ib. 1083. δεινὴ 
Χάρυβδις Τὰ. 486. δεινῆς ἀγχόνης 
ἄξια Bac. 240. δεινῆς ἀνάγκης Hel. 
52]. δεινὴ πόλις νοσδσ᾽ ἀνευρίσκειν 
κακὰ Fr. inc. ΧΧΧΨΙΠΙ. et Fr. inc. 
B. 47. 1. συμφορὰ δεινὴ Epist. II. 
δεινά ric" Epic ϑεὸς Ph. 805. ὦ δεινὰ 
Κύπρις Med. 642. δεινὰν προσάγεσα 

τόλμαν ib. 859. δεινᾷ ᾿Αφροδίτας 
νόσῳ Hip. 765. δεινᾶς τόλμας Iph. 

T. 868. πυρὸς δεινᾷ φλογὶ Her. 914. 
δειναὶ ϑεαὶ Or. 261. et El. 1270. ἐν 

δειναῖσιν ὄντα συμφοραῖς Or. 801. 

ἀρὰς δεινὰς Ph. 884. δειναὶ τύχαι 
Med. 198. et Ion. 1502. δεινὰς πυῤ- 

ῥίχας An. 1136. δειναὶ ἀπειλαὶ Iph. 

Α. δ8. δειναῖς ἐχίδναις Iph. T. 287. 

δειναὶ αἱ γυναῖκες εὑρίσκειν τέχνας 
ib 1032. δειναὶ κῆρες El. 1252. 

δεινῶν ὀδυνῶν καρπὸν ib. 1346. δει- 
vai μὲν ὀργαὶ κυμάτων ϑαλασσίων, 
δειναὶ δὲ ποταμῶν, κ. τ. À. Fr. inc. 

LIII. 1. 2. cf. Fr. inc. B. 39. 2. πρὸς 
τὸ δεινὸν ἤλθετε; Hec. 516. δεινὸν 

πῆμα ib. 583. δεινὸν, εἰ γῆ μὲν x. τ. λ. 
ib. 592. δεινόν ye, ϑνητοῖς ὡς ἅπαντα 

συμπιτνεῖ ib. 840. δεινὸν τὸ πλῆϑος 

ib. 884. cf. v. 885. ἐκ ἕξιν ἐδὲν δει- 

γὸν, κι τ᾿ X. Or. 1. τὸ δεινὸν καὶ δια- 

φϑαρὲν φρενῶν ib. 297. δεινὸν οἱ ποὰλ- 
λοὶ 10. 770. δεινὸν εὐτυχῶν ἀνὴρ πρὸς 
κακῶς πράσσοντας ib. 1552. δεινὸν 

γυναιξὶν αἱ δ ὠδένων γοναὶ Ph. 358. 

3 ^ 

ἀπὸ 
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δεινὸν ἔχϑρα οἰκείων φίλων ib. 377. 
δεινὸν ὄμμα ib. 457. ἐνδυστυχῆσαι 
δεινὸν εὐφρόνης κνέφας ib. 734. δρό- 
μημα δεινὸν ib. 1388. κραϑεὶς αἵματι 
δεινῷ ib. 1503. ὄ τι δράσεις δεινὸν 
Med. 356. ἕρπ᾽’ εἰς τὸ δεινὸν ib. 403. 
δεινὸν ἔργον ib. 1121. et Sup. 1072. 
δεινὸν ἦν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν Med. 1167. cf. 
v. 1202. et Bac. 759. τί τὸ δεινὸν 
r83'— ; Hip. 322. τὸ συγγενὲς δει- 
νὸν An. 986. τόδ᾽ ἤδη δεινὸν ib. 1067. 
cf. Iph. A. 127. et Tr. 968. πάϑος 
παϑϑσαι δεινὸν Sup. 1]. δεινὸν pá- 
saypa ib. 707. δεινὸν, κασιγνήτοισι 
γίνεσϑαι λόγας μάχας τε Yph. A. 
376. δεινῷ κακῷ ib. 527. δεινόν" 
τί φεύγεις ; ib. 831. δεινὸν τὸ τίκτειν 
ib. 917. δεινὸν κακὸν ib. 1357. et 
1416. et Alex. fr. III. ]. et Fr. inc. 
LIIL 4. δεινὸν παρακέλευσμα Iph. 
T. 320. δεινὸν τόδ᾽ εἶπας ib. 1021. 
et Cy. 195. συμμάχες ταράσσειν 
δεινὸν Rh. 691. τὸ τῆς ἀνάγκης 
δεινὸν Tr. 612. τί με τὸ δεινὸν ἐρ- 
γάσῃ Bac. 492. ἄλγος δεινὸν ib. 
1259. εἰς δεινὸν ἤλϑομεν κακὸν ib. 
1349. 8d δεινὸν Cy. 196. δεινὸν 
ἐχϑροῖς βλατάνοντες εὐγενεῖς Her. 
469. σφαγῆς πρὸς τὸ δεινὸν εἶμι 1}. 
562. δεινὸν---μῆνιν ἐμᾷ χϑονὶ κεύϑειν 
ib. 759. δεινὸν νεῖκος ib. 981. τὸ 
δεινὸν προσπόλθ Hel. 507. ὄρυγμα 
δεινὸν τύμβε ib. 553. δεινὸν τέρας 
lon. 989. δεινόν γε, ϑνητοῖς τὲς νό- 
μᾶς ὡς d καλῶς ἔϑηκεν ὁ ϑεὸς ib. 1312. 
ἔχει τὶ δεινὸν ib. 1416. τὸ κατϑανεῖν 
δεινὸν νομίζω Her. F. 282. δεινῷ 
χάσματι ϑηρὸς ib. 803. τόρευμα δει- 
νὸν ib. 978, φρενῶν ταράγματι δεινῷ 
ib. 1092. δεινᾷ ἄρχομαι προβλήματος 
El. 985. δεινὸν τόδ᾽ ἐγηρύσω ib. 1327. 
δεινὸν ἴχνος ib. 1844. δεινὸν τέκνων 
φίλτρον Alemen. fr. VI. 1. τὸ λέγειν 
εὖ, δεινόν ἐξιν Ar. fr. VIII. 9. δεινὸν 
τόδ᾽ ἡγῇ Aug. fr. IX. 4. δεινὸν ὀὁδὲν 
τῶν ἀναγκαίων βροτοῖς Hyp. fr. IV. 
9. δεινόν ye Phaéth. fr. V; 1. μεγά- 
λων ἄϑλων δεινὸν ὑποτὰς "Tem. fr. 
XVIIL 2. τὸ σφαγῆναι δεινὸν Fr. 
fal.cit. I, 1... τὸ μὴ ϑανεῖν d δεινὸν 
Ib. 2. δεινὸν, ὅταν τις μὴ φρονῶν δοκεῖ 
φρονεῖν Fr. inc, XXXI. δεινὸν πενία 
Pr. inc. LIII. 8... δέινόν γε, ταὐτὸν 
τοῖς μὲν ἁνδάνει»ν βροτῶν, τοῖς à ἔχϑος 
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elva« Fr. inc. CLXXXIV. 1l. à kaz- 
ϑανεῖν δεινὸν Fr. inc. B. 29. δεινὸν 
(adverb. uti et sqq.) ἀναβοᾷ Or. 103. 
δεινὸν λεύσσεις ib. 3890. δεινὸν ecvá- 
£aca Med. 1184. 3ur»óv rà πάντ᾽ 
ἐπιπνεῖ Hip. 563. ἐφϑέγξατο δεινὸν 
An.1149. ὦ δεινὰ παϑᾶσα Hec. 198. 
δείν᾽, ὦ τάλ., δεινὰ πάσχομεν κακὰ ib. 
693. cf. Sup. 806. δεινὰ τἀπιτίμια 
Hec. 1086. δεινὰ δεινὰ πεπόνϑαμεν 
ib. 1097. ἐξειργάσαντο δεινὰ ib. 1169. 
ὅς τὰ δείν᾽ ἔτλη κακὰ Or. 3706. δείν᾽ 
εἰργασμένος ib. 396. à δεινὰ πάσχειν, 
δεινὰ τὰς εἰργασμένες ib. 413. δράσας 
δεινὰ; ib. 570. xXóev rà “δεινὰ, ib. 
1554. cf. Dic. fr. XIII. 5.  aérov9a 
δεινὰ Or. 1616. Al. 819. Iph. A. 847. 
Bac. 642. τὰ δεινὰ ἐφυβρίζει πόλει 
Ph. 185. ἅπαντα τολμῶσι δεινὰ φαί- 
νεται ib. 277. τάϑλα δεινὰ ib. 1268. 
ἔπραξε δεινὰ ib. 1466. δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ 
τλὰς ib. 1716. δεινὰ τυράννων λή- 
ματα Med. 119. δεινὰ παλαίσματα 
ib. 1214. τὰ δεινὰ κακὰ ib. 1243. et 
sine τὰ Hip. 583. ὦ δεινὰ λέξασα 
Hip. 498. et ὦ ὃ. λέξας Hel. 1535. 
et Her. F. 1186. δεινὰ ἐξαυδῶν κλύειν 
Hip. 1239. δείν᾽ ἔπραξας ib. 1325. 
δεινὰ βόλεται εἰς σὲ An. θ2. δεινῶν 
τραυμάτων ἀλγηδόνας ib. 258. ὡς 
δεινὰ πάσχω lb. 395. πράξασα δεινὰ 
ib. 824. φεύγειν τὰ δεινὰ Sup. 339. 
δείν᾽ ἀπειλήσας ἔπη ib. 42, ἐν τοῖς 
δεινοῖσιν ἄλκιμος ib. 727. τλῆναι 
δεινὰ Iph. A. 98. cf. v. 887. δὲ 949. Iph. T. 617. et 869. Ion. 1497. δεινά 
ye τολμᾷς Iph. A. 133. cf. v. 303. 
ἐχὶ δεινά; ib. 331. et Ion. 1406. τέ 
δεινὰ φυσᾷς ; Iph. A. 381. δείν᾽ ἐν 
᾿Αργείοις βοᾶται ib. 1346. δεινά σοι 
σημῇναι ϑέλω ib. 1538. τὰ δεινὰ 
ἔργα πῶς ἔτλης Iph. T. 924. δεινὰ 
δεδράκατον ib. 1160. δεινὰ πλήγματα 
γενειάδων ib. 1366. δεινοῖς σημάν- 
τροισιν ἐσφραγισμένοι ib. 1372. δεινὰ 
δρῶσι Bac. 666. et 715. ἔπασχον 
δεινὰ πρὸς ὑμῶν ib. 1374. δείν᾽ ἰδὼν 
Cy. 374. δείν᾽ ἔπαϑεν Her. 296. 
δεινὰ πείσομαι ib. 732. 9 uot ἐμῶν 
δεινῶν Hel. 682. τὰ Seg» δεινὰ ib. 
1155. δεινὰ τάδε Ion. 1503. δεινὰ 
Εὐρυσϑεῖ βρέμων Her. F. 062. δείν᾽ 
ὑπ᾽ Alyl(o38 παϑὼν El. 85. cf. v. 682. 
ἔπραξε δεινά: δεινὰ Y ἀντέδωκέ σοι 

d 
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ib. 957. δεινὰ δράσω ib. 9806. δεινὰ 
εἰργάσω ib. 1204. δεινὰ φῦλα móvre 
ZEol. fr. EX. 8. ἐπὶ τοῖς δεινοῖσιν ΑἸο- 
miaeon. fr. X. 2. ἐν τοῖσι δεινοῖς Hip. 
fr. 11. 2. et Fr. inc. LXXII 2. δεινὰ 
κτυπήματα βροντῆς Sis. fr. I. 32. σὺν 

τοῖσι δεινοῖς αὔξεται κλέος βροτοῖς Δεκάσπορος. δεκασπόρῳ χρόνῳ ΤΥ. 20. 

Fr. inc. XLVI. δεινὰ μυρία Fr. inc.| Δέκατος. δεκάτῳ μηνὸς £v κύκλῳ Ton. 

LIII. 3. ὅσῳ ἂν εἴποις δεινότερα, 1480. δεκάτῃ σελήνῃ παιδὸς El. 1126. 

Bac. 673. ϑεὸς δεινότατος ib. 859.| τίς σὲ ἐν δεκάτᾳ τόκον ὠνόμασε; JEg. 
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cac ἔτη Hel. 113. πρὸς τοῖσιν £v Τρ. 

δέκα ἔτεσι 10. 781. 

Δεκάμφορος. κρατῆρα δεκάμφορον ΟΥ̓. 

987 
Δεκάς. ἧς καὶ σὺ φαίνῃ δεκάδος Sup. 

219. 

δεενότατον παϑέων Med. 658. et El. 

1226. 
Δεινῶς. δεινῶς ἔχει με ravra τολμῆσαι, Δεκέτης. 

δεινῶς δὲ, καὶ μὴ Iph. Α. 1257. 54: 

δεινῶς, δεινῶς τάνδ᾽ αἰκίαν----τὲς σὸς 

εἰς οἴκας ἔφερε Dac. 1371. 
Δειπνεῖν τἀλλότρια Fr. inc. CCXXII. 

Δεῖπνον. ἀμφὶ δεῖπνον ἂσι Ph. 735. 

ἐκ δείπνων Hec. 915. τὰ ἐπώνυμα 

δεῖπνα Ovése Or. 1008. παρὰ δείπ-- 

voc Med. 193. οἷς δεῖπνα πρὄὔϑηκε 

ΑἹ. 752. δείπνων ἀνοσίων διάκονος 

Cy. 31. σὲ δείπνοισι τέρψω Yon. 655. 
δείπνων κυρεῖ ib. 711. δείπνων ὅταν 

λήγωσι ib. 1082. πρὸς δεῖπνα ib. 

1124. 

Δειράς. ἀπὸ δειράδος ἐναλίας Iph. T. 

1240. δειράδος Kapvsíac 10. 145]. 

ὑπὸ δειράσι Haprace Ph. 214. cf. Ion. 

713. παρὰ τὰς πετρίνας πόντϑΒ δει- 

ράδας Iph. 'T. 1090. 

Δειρή. ἐκ χρυσοφόρϑ δειρῆς Elec. 154. 

Δεῖσϑαι. φαρμάκων δεῖται σοφῶν Ph. 

475. σοφῆς δεῖται φρενὸς Med. 677. 

ἐδὲν αὐτῶν δεόμεϑα Rh. 321. ἡ χάρις 

d μακρῶν λόγων δεῖται Tr. 88. τί 

ἰυγμῶν ἐδεῖτο συμφορά; Mer. 127. 
δεῖται ὁ ϑεὸς ἐδενὸς Her. F. 1345. 

δεόμεϑα σῶσαί τε αὐτὲς κ. τ. A. Epist. 

1. πυϑέσϑαι δεόμενος τά τ᾽ ἀμφὶ a8, 

κι T. 4. Or. 866. δεόμενος σωτηρίας 

Her. ll. τοῖς δεομένοισιν ὠφελεῖν 

Or. 680. ἐπίκερον μολεῖν τοῖς δεομέ- 
γοισι ib. 1227. ἐδὲν δεόμενοι τεῖναι 

φόνον Sup. 672. ἦ pe δεόμενοι ; El. 
343. ἐπεςείλαμέν σοι δεόμενοι Epist. 

I. χαρίσασϑαι δεομένοις ib. πολ- 
λῶν δεομένη σοφισμάτων Ph. 65. 

δεομένην εὐεργετῶν Sup. 1170. μάν- 

τευμα κρυπτὸν δεομένη μαϑεῖν lon. 

334, ἐδεήϑη ταῦτα ἐπιτξεῖλαί σοι 

Epist. I. 
Δέκα. δέκ᾽ ἐκπλήσας ἔτη Or. 650. δέκα 
ἀντλήσας ἔτη Tr. 433. δέκα διελϑέ- 

fr. 1.1. ἤδη δέκατον αἰχμάζεις ἔτος 

Rh. 444. 
δεκέτεις ἀλάληντο νέοι An. 

306. δεκέτεσιν ἐν σποραῖσιν ἘΠ. 

1153. 

Δέλεαρ. τοιόνδ᾽ ἔχω c8 δέλεαρ An. 263. 

δέλεαρ ἡδὺ pine Iph. T. 118]. 

φίλον διδδσα δέλεαρ ἀνδρὶ σῶν τρόπων 

Τι. 6905. βία δέλεαρ Hel. 761. 

γε δέλεαρ ἔχοντες Er. fr. I. 18. 

Δέλτος. δέλτος ἐκ χερὸς ἠρτημένη Hip. 

856. ἴδω, τί λέξαι δέλτος ϑέλει ib. 

865. βοᾷ δέλτος ἄλατα ib. 877. ἡ 

δέλτος κατηγορεῖ c8 ib. 1057. δέλτον 

γράφεις Iph. A435. "cf. v. 2109-55: 

307. 322. 891. et 894. ἐν δέλτϑ 

πτυχαῖς ib. 99. cf. v. 112. Tph. T. 

760. et Melan. fr. III. 2. δέλτον 

ἐνεγκεῖν Iph. T. 584. vid. etiam v. 

603. 615. 635. 640. 667. 733. 756. 

et 791. re διαπτυχαὶ ib. 727. 

κακὰ δέλτος διαιρεῖ Pal. fr; 11. 9. 

πρὸς ταῖς πρόσϑεν δέλτοις Iph. A. 

116. ἐν δέλτοις Πιερίσι ib. 798. ἐν 

δέλτοισιν ἐγγεγραμμένα Iph. T. 787. 

δέλτων ἀναπτύσσοιμι γῆρυν Er. fr. 

VI. 6. 
Δελφικός. ϑανεῖν Δελφικῷ ξίφει Or. 

1656. 

Δελφὶς, nom. propr. γῆν Δελφίδ᾽ ἐλϑὼν 

Or. 1094. Δελφὶς πέτρα An. 999. 

Δελφέδος ἐκ γῆς 10. 1168. γυνὴ Δελ- 

φὶς Ion. 92. Δελφίδ᾽ ἐκλιπεῖν πόλιν 

ib. 665. ἐπὶ Δελφίσιν πέτραις Bac. 

806. Δελφίδων τις Ton. 44. 318. et 

1365. Δελφίσιν κόραις ib. 551. πα- 

σῶν Δελφίδων ἐξαίρετος ib. 1329. 

παρϑένοις σὺν Δελφίσιν Hyp. fr. 1. 8. 

Δελφὶς, nom. piscis. ὁ φίλαυλος δελ- 

φὶς El. 435. τῶν καλλιχόρων δελφί 

νων Hel. 1471. 

Δελφός. Δελφθ πρὸς ἀνδρὸς Απ. 1152. 

Δελφῶν κατ᾽ aiay ib. 51. ἐν Δελφοῖσ. 

τυγχάνει μένων ib. 76, Δελφῶν μέτα 

τῆς 
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ib. 1066. 
1076. Δελφῶν παῖδας ib. 1125. 
Δελφοῖς ὄνειδος ib. 1242. Δελφῶν 
εἰς πόλιν ib. 1204. Δελφὸς περάσας 
φεῦγε Ph. 987. à Δελφῶν μέλει Sup. 
1202. ἥκω Δελφῶν τήνδε γῆν Ion. 5. 
Δελφοί σφ᾽ ἔϑεντο χρυσοφύλακα r8 
ϑεθ ib. 54. ὦ Φοίβε Δελφοὶ ϑέραπες 
ib. 94. Δελφῶν ἀριΞεῖς ib. 416. ἐξε- 
νωμένον τῷ Δελφῶν δίδωσιν ἐκτρέφειν 
ib. 821. πάντα Δελφῶν λαὸν ib. 1140. 
Δελφῶν ἄνακτες ib. 1222. 

Aéuac. ἀείρατέ μα δέμας Mec. 63. 
ἄδῃ προστιϑεῖσ᾽ ἐμὸν δέμας ib. 368. 
εἰσορῶ δεσπότο δέμας ib. 724. πέπλοι 
δέμας περιπτύσσοντες ib. 785. πυρὶ 
καϑήγνιται δέμας Or. 40. τί &xi 
ϑυγατρὸς πέμπεις δέμας; ib. 107. 
κινεῖ δέμας ib. 100. ἀνακεφίσω δέ- 
pac ib. 218. ἀνακύκλει δέμας ib. 
28], κλῖνον εἰς εὐνὴν δέμας ib. 311. 
ὃς σὸν ὥρϑευεν δέμας ib. 405. κατ- 
Savóvrow εὖ περίΞξειλον δέμας ib. 
1066. παρϑένα δέμας ib. 1197. σὸν 
δέμας ϑηρώμενος Ph. 706. ὑπ᾽ ἀ- 
σπίδ᾽ εἱλίξας δέμας ib. 1185. τίς ῥύ- 
σεται τὰμὸν δέμας ; Med. 888. πόνων 
ἀφύκτων ἐκσῶσαι δέμας ib. 531. cf. 
Hel. 1098. γεραιὸν ἐξανατῆσαι δέ- 
pac Med. 1212. δέμας ἐντὸς ἔχειν 
οἴκων Hip. 132. Δάματρος ἀκτᾶς δέ- 
μας ἁγνὸν ἴσχειν lb. 138. δέμας ἀλ- 
λόχροον ib. 176. ἄρατέ με δέμας ib. 
198. μὴ χαλεπῶς κά we δέμας 
ib. 204. κατέξανται δέμας ib. 274. 
λέχος ἁγνὸν δέμας ib. 1003, εἰς à- 
πισϑὲεν ἀρτήσας δέμας ib. 1222, πῶς 
ἐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεις δέμας ; 
ib. 1291. ἀνεκοφίσϑην δέμας ἴῃ. 
1392. ὀργαὶ κατασκήπτεσιν εἰς τὸ 
σὸν δέμας ib. 1418. κατόρϑωσον δέ- 
pac ib. 1445. cf. An. 1081. δέμας 
τὸ σὸν ἐν λέκτροισιν ἐκταϑήσεται AI. 
349. χϑονὶ κρύψαι δέμας ib. 470. 
προσήϊξαι δέμας ib. 1000. ὦ φιλτά- 
Tuc γυναικὸς δέμας ib. 1186. δέμας 
ἀεικέλιον An. 131. πᾶν ἀνάλωται 
δέμας τὸ καλλέμορφον ib. 1185. κάλ- 
λιτὸν δέμας ib. 1279. τέκνων ϑνατῶν 
κόμισαι δέμας Sup. 273. κεραύνιον 
δέμας ib. 497. ἐμὸν μή ποτ᾽ ἐζύγη 
δέμας εἴς τιν᾽ ἀνδρὸς εὐνὰν ib. 822. 
TB χάριν κοσμεῖς δέμας; ib. 1054. 
δέμας γεραιὸν συντακεὶς ib. 1106. 

Δελφῶν ὑπ’ ἀνδρῶν ib.| 
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KAvraiuvíspac δέμας Iph. A. 417. 
Διὸς δέμας ib. 797. ἐ παρέξω σῷ 
πόσει τἀμὸν δέμας ib. 937. ὡς κρύψω 
δέμας ib. 1340. cf. Iph. T. 106. et 
119. Tr. 772. Bac. 729. et 952. εἴσω 
τριγλύφων δέμας καϑεῖναι Iph. T. 
114. πυρωϑῆναι δέμας ib. 685. σκό- 
λοψι πήξωμεν δέμας ; ib. 1430. ἀδελ- 
ῆς δέμας ib. 1440. πύκαζε τεύχεσιν 
£uac Rh. 90. μητρὸς δέμας ib. 969. 

et El. 968. δέμας ἀσκήσασα Tr. 1022, 
ἐξ ὕπνα κινεῖν δέμας Bac. 089. ἐσ- 
φάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας ib. 743. 
répàv εὐσϑένει δέμας Cy. 2. συγκρύπ- 
των δέμας Ver. 721. ᾿τὸ ἐμὸν δέμας 
ὥλεσεν Πέργαμα Δαρδανίας Hel. 389. 
δέμας δείξασα σὸν 1b. 555. προσφε- 
pesépav δέμας ib. 560. ὑπόπτερον δέ- 
μας ib. 625. σιδήρῳ τρωτὸν δέμας 
ib. 810. NIU ρος ἐμὸν δέμας ib. 
1066. ταύρειον έμας ib. 1578. κλέ- 
ψας δέμας σὸν ib. 1688. ὡς ἀπην- 
δρώϑη δέμας Ton. δ3. πότε σὸν ὄψο- 
μαι δέμας; ib. 563. εὔπτερον δέμας 
ib. 1203, Ἡράκλειον ἀμφὶ δέμας 
Her. F. 1036. ἀπόκρυφον δέμας ib. 
1069. ξηρὸν δέμας El. 239. δέμας 
Ἠλέκτρας ib. 1341. δέμας φυλάσσει 
Dan. 59. ἥβη ἐκλείπει δέμας /Nol. 
fe l3. δέμας τὸ ϑεῖον Fr. inc. 
CLVI. 2. 

Δέμειν. Τροίας τείχη παλαιὰ δείμας 
Rh. 232. oic ἐδείματο Dan. 22. 

Δέμνιον. φίλον τῷ νοσᾶντι δέμνιον 
Or. 229. πᾶν δέμνιον δεύετο Alc. 
181. ἐν δεμνίοις κεῖται Or. 35. δὲμ- 
γνίων ἄπο πηδᾷ δρομαῖος ib. 44. cf. y. 
278. πόσον χρόνον δεμνίοις πέπτωχ᾽ 
ὅδε; ib. 88. μέν᾽ ἀτρέμα σοῖς ἐν δὲεμ- 
νίοις ib. 258. τὸ ἐκφοβῶν σ᾽ ἐκ δὲεμ- 
γίων ib. 812. πόδα δεμνίοις ἰαύων 
Ph. 1533. voctpüc δέμνια κοίτας 
Hip. 181. ἐκπεσᾷσα δεμνίων ΑΙ. 
184. ἐν ἄλλης δεμνίοις πιτνεῖν νέας 
ib. 1062. sk ἐν δεμνίοις πυκνὴν 
ἄμυςιν δεξιόμενοι Rh. 418, βασιλι- 
κῶν ἐκ δεμνίων (Tr. 495. ἐν δεμνίοις 
ἐρημία νεανίδων ib. 563. ἐπὶ δεμ- 
νίοις Ογ. 497. γεραιὰ λιπὼν δέμνια 
Her. F. 108. 

Δενδροκόμος. ἐναύλοις ὑπὸ δενδροκό- 
μοις Hel. 1118. 

Δένδρον. σύναγε δένδρεα Μέσαις Bac. 
963. ἀνέδωκαν εἰς φάος δένδρη Me- 
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lan. fr. XXII. 5. 
Phaéth. fr. XII. 2. 

Δενδρῶτις. ὦ Πυϑίθ. δενδρῶτι πέτρα 
Her. F. 790. 

Δεννάζειν. ἡμῶν πόλλ᾽ ἐδέννασεν 

τέχνην Rh. 925. μάτην ἡμᾶς ἐδέν- 

νασε ib. 951. 
Δεξίμηλος. λεῖπε δεξίμηλον δόμον 9e8 

ψυκτήρια δένδρεα 

An. 129. βωμδ δεξίμηλον ἐσχάραν 
ib. 1139. ϑεῶν δεξίμηλ᾽ ἀγάλματα 
Ph. 635. 

Δεξιός. παρὰ δεξιὸν πόδα Bac. 935. 

et ἅμα δεξιῷ ποδὶ ib. 941. τοίχϑο 

δεξιὰς Hel. 1589. δεξιὰν χεῖρα Hec. 

342. v. etiam Med. 496. 899. et 1070. 

Al..1118. Bac. 939. Her. 308. Hel. 

1624. Her. F. 254. et 268. et δεξιὰ 

sine addito χεὶρ Hec. 753. Or. 474. 

Ph. 1128. et 1377. Med. 1365. Hip. 

333. 605. et 1360. Al. 191. An. 813. 

Iph. A. 339. 471. 679. 831. 833. 866. 

et 909. Iph. T. 701. et 1068. Cy. 

678. Her. 844. Hel. 844. 1393. et 

1597. Her. F. 470. El. 812. et Me- 

leag. fr. IV. et in plur. δεξιαὶ Med. 

21. Iph. A. 58. et El. 616. δεξιὸν 

Διὸς τέρας Ph. 1196. κῶλον δεξιὸν 

ib. 142]. δεξιὸν κέρας Sup. 657. et 

705. Iph. A. 236. et 289. et Rh. 485. 

Δεξιόσϑαι. πυκνὴν ἄμυςιν δεξιόμενοι 

Rh. 419. 

Δεξίπυρος. 
Sup. 64. 
Ac. σὲ δεξόμεϑα δέξιν, ἥν σε δέξα- 

σϑαι χρεὼν Iph. A. 1182. 
Δεξίωμα κάλλιΞξον Bel. fr. XV. 1. 

Δεξιῶς. χρωμένῳ ταῖς ἑαυτᾶ χάρισι 

δεξιῶς Epist. ΓΝ. δεξιῶς χρῆσϑαι τῇ 

παρέσῃ δυνάμει 10. 

Δέπας. πλῆρες λαβὼν δέπας πάγχρυ- 

cov. Hec. 527. τὸ ásepemóv 8pav8 
δέπας Sis. fr. I. 33. 

Δέραιον. δέραια φέρειν Ton. 1431. 
Δέρας. τὸ πάγχρυσον δέρας Med. ὃ 

et sine τὸ v. 480, νεβρβ «ικτὸν δέρας 

Bac. 833. 
Δέργμα. τοκάδος δέργμα λεαίνης Med. 

187. πύρσ' ἔχασα δέργματα Hec. 

1206. δεργμάτων κόραισι Ph. 664. 

αἱματωποὶ δεργμάτων διαφϑοραὶ ib. 

877. κρεῖσσον ϑέαμα δεργμάτων 

ἐφαίνετο Hip. 1217. 
Δέρη. παρέξω δέρην εὐκαρδίως Hec. 

549. et Iph. A. 1500. ὄτε σῖτα διὰ 

δεξιπύρες ϑεῶν ϑυμέλας 

10. 
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δέρης ἐδέξατο Or. 41. εὐτρέπιζε βρόχον 
δέρῃ ib. 951. ἀμφιτεῖναι δέρῃ χέρας 

1042. παρϑένε πρὸς δέρῃ ib. 
1194. σφᾶζε παρϑένα δέρην 10. 
1199. φάσγανον πρὸς δέρῃ βαλόν- 
τες ib. 1349. ὦμοις ἀνακλάσας δέρην 
ib. 1471. καϑαιμάξαι δέρην ib. 1527. 
ξίφος Svyarpóc &míjpepov δέρῃ ib. 
1575. ἐφ᾽ ἧς ἔχεις φάσγανον δέρῃ 
ib. 1653. ςρέψασα πάλλευκον δέρην 
Med. 30. ἅμμα λύσομεν δέρης Hip. 
781, βρόχῳ δέρην πελάσαι Al. 229. 
ἀπαρτῆσαι δέρην An. 413. cf. v. 812. 
φασγάνῳ φονεύων δέρην Iph. A. 875. 
cf. v. 1430. εὐφυῆ σώματος δέρην 
σφαγεῖσαν ib. 1517. αἷμα καλλιπαρ- 
ϑένϑ δέρης ib. 1574. ἐπισχέτω ξίφος 
δέρῃ πρὸς ἀνδρὸς Iph. T. 1460. ἐπά- 
ειρε δέρην "Tr. 99. δέρην εἰς αἰϑέρα 
ῥίπτεσα Dac. 863. βρόχῳ ἅψασαν 
εὐγενῆ δέρην Hel. 135. φόνιον αἰώ- 
ρημα διὰ δέρης ib. 9859. ψήχων δέρην 
ib. 1583. ἀμφὶ δέρην Ion. 1065. 
müptsiv φασγάνῳ δέρη Her. F. 319.. 
πρὸς γένειον χεῖρα kal δέρην βαλὼν 
ib. 987. (e δέρῃ σὴν χεῖρα ib. 
1402. 2) Form. dor. δέρα. περὶ ὠλένας 
δέρᾳ φιλτάτᾳ βάλλοιμι Ph. 109. σκιά- 
ζων δέραν ib. 816. ὁμογενᾶ δέραν 
ib. 1298. βρόχον λευκᾷ καϑαρμόζεσα 
δέρᾳ Hip. 771. φάσγανον δέρᾳ ϑῆκέ 
μοι Iph. T. 853. ὄνυχι τεμνομένα 
δέραν El. 147. φόνιον ὑπὸ δέραν ib. 
485. ματέρος ἔσω δέρας ib. 1223. 

Aépkew. ἅπερ ἔδρακον, ἔδρακον ἐν 0ó- 
μοις τυράννων Or. 1455. sq. ἄλλος 

εἰς ἄλλον δρακῶν Her. F. 951. καινὰ 

δέρκομαι Hec. 687. τίνα δέδορκα - 
γερτέρων ; Or. 385. ἄλγος σὲ δέρ- 

κομαι Ph. 374. δέδορκα τόνδε -εί- 

xovra Med. 1118. cf. An. 546. ΤΥ. 

702. et El. 339. δέδορκε φῶς Hip. 

1163. τὰν ἅλιος δέρκεται 1b. 1279. 

ὡς δέδορκας Sup. 103. τὰ οἰκτρὰ δέ- 

δορκε ib. 190. ἃς δέδορκεν ἥλιος ib. 

1061. δέδορκας τήνδε ; Iph. T. 285. 
d δεδόρκατε δέσποιναν ; "Tr. 462. oia 

πάσχομεν, δέδορκας ; ib. 1290. δέ- 

δορκεν ib. 129]. τὸν 'Opíeva δέρκο- 

μαι Ογ. 212. δέδορχ᾽, ὅπως λέγω 

10. 697. πότερα δέρκεται φάος; Hel. 

348. ὧδε δερκώμεϑα Ion, 208. ἐκέτι 

νύκτας δέρκεται ib. 1466. πρὸς ἐμὲ 

δεδόρκατ᾽, δὲν ὄντα Her. F. 229. 
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ἄνδρα φίλον πανύξατον νῦν δεδόρκατε 
ib. 513. δέδορχ᾽, ἅπερ με δεῖ ib. 
1089. τίν᾽ ὄψιν τήνδε δέρκομαι; ib. 
1132. δέδορκας ἀγῶν᾽ ἐμῶν τέκνων; 
ib. 1229. νὺξ, ἣν ἐδερκόμην πάρος 
ΕἸ. 867. τὰ μὲν εὖ, τὰ δ᾽ 8 καλῶς 
πίπτοντα δέρκομαι βροτῶν ib. 1101. 
σκότον δεδορκὼς Ph. 380. ςικτοῖς 
ὄμμασιν δεδορκότα ib. 1122. 
δεδορκὼς Med. 22]. φῶς ὄμμασιν 
δεδορκὼς Al. 121. et καλὸν ὄμμ. OQ. 
Cy. 509. φάος δεδορκότας Hip. 1193. 
ἀσϑενῇ τἀπ᾽ ἐμθ δεδορκότες Her. 23. 
TB κάτω σκότϑε φίλας ἀμοιβὰς ὄμμ. 
δεδορκότες Her. F. 564. 

Δέρμα Cy. 526. σῶμ᾽ ἔχειν ἐν δέρμασι 
ib. 525. 

Apoc. λέοντος δέρος Ph. 1127. δέρος 
ἐπὶ σέργοις ἔχειν Ion. 995. 

Δεσμεύειν Bac. 616. 
Δέσμιος. κάϑησ' ἂν δέσμιος Bac. 259. 
δέσμιον πορεύσατε δεῦρ᾽ αὐτὸν ib. 355. 
δέσμιος φυγὼν ib. 791. μηκέτ᾽ ὦσι 
δέσμιοι Iph. T. 469. ἐν βρόχοισι δέσ- 
wi Rh. 74. δεσμίοισιν ἐν βρόχοις 
ac.615. ὅσας εἴληφα Oeouíac χέρας 

ib. 226. : Dione 
Δεσμός. δεσμὸν δυσεξήνυτον δεϑεὶς Hip. 
1237. δεσμὸν ἄδεσμον ἔχασα φυλ- 
λάδος Sup. 82. δεσμὸν ἐκφυγεῖν Fr. 
inc. III. 3. à δεσμῶν λυϑεὶς Hip. 
1244. σ᾽’ ἐν ἀφύκτοισι χερῶν εἷλε δεσ- 
μοῖς ΑἹ. 088. χέρας δεσμοῖς διδύμοις 
συνερεισϑέντες Iph. T. 456. δεσμῶν 
ἄτερ ib. 637. ἐκ δεσμῶν &XevSépac 

"db. 1348. δεσμῶν ἀραγμὸν ἱππικῶν 
Rh. 569. ἐν δεσμοῖσι πανδήμϑ séync 
Bac. 444. κεῖνον εἰς δεσμὸς ἄγεις 
10. 518. πικροτάτες ἰδόντι δεσμὸς ib. 
634. δεσμοῖς κατηναγκασμένος ib. 
643. δεσμῶν ὕπο ib. 754. et 1034. 
δεσμοῖς δήσας χεῖρας Her. 861. Xpv- 
σοῖσι δεσμοῖς Ion. 1007. δεσμοῖς ναῦς 
ὕπως ὡρμισμένος Her, F. 1094. Ἰξίον᾽ 
ἐν δεσμοῖσιν ἐκμιμήσομαι ib. 1298. 
δεσμοῖσι πατέρας ἐκηλίδωσαν ib. 1317. 
ὅσοι δεσμοῖς ἐκμεμόχϑηνται Dic. fr. 
XIV. 5. ἀνεῖναι, τῶν δεσμῶν Epist. 
l. Dicitur in plur. etiam τὰ δεσμά: 
χαλᾷν δεσμὰ An. 578. cf. Her. F. 
1055. ξύλλυε μητρὸς δεσμὰ An. 724. 
δεσμὰ τοῖς ἕένοισι πρόσϑες Iph. T. 
1204. ἔτ᾽ ἐπὶ δεσμὰ ib. 1205. δεσμὰ 
ξένων ἔχοντας ib. 1329. cf. v. 1333. 

Δεσπόζειν. 
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δεσμὰ καὶ βρόχος λαβὼν χεροῖν ib. 
1411. δεσμὰ πωλικῶν ἐξ ἀντύγων 
κλάζει σιδήρο Rh. 567. δεσμὰ ποδῶν 
Bac. 447. δεσμὰ διαφυγὼν ib. 647. 
δεσμὰ σειρεύων βρόχῳ Her. F. 1009. 
λύσω δεσμὰ παιδὸς ib. 1123. δεσμὰ 
ἐξάπτειν χεροῖν ib. 1342. 

ἵππων δεσπόσαι Al, 
ὧν ἐδέσποζον προτᾷ An. 929. ἐδεὶς 
᾿Αχαιῶν τῦδε δεσπόσει "lr. 710. δε- 
σπόζειν δόμων lon. 1036. ἐκ £u8 σὺ 
δεσπόσεις χαίρων Her. F. 258, δε- 
σπόζοντ᾽ éu8 Sup. 518. τὴν ἑπτά- 
πυργον δεσπόζων πόλιν Her. F. 28, 

489. 

Δέσποινα Med. 1144. Her. 772. et El. 

487. δέσποινα ἡ δύτηνος Hec. 354. 
ἀπόπρο δεσποίνας Or. 1452. εἰς δε- 
σποίνης χέρας Ph. 29. δέσποιν᾽ ἐμὴ 
Med. 6. κτῆμα δεσποίνης ἐμῆς 10. 
49. d καιρὸς εἰδέναι τάδε δέσποιναν 
ib. 81. τάκει βιοτὰν δέσποινα ib. 142. 
ὅπως δέσποινα χόλον καταπαύσει ib. 
172. εἰ πείσω δέσποιναν ἐμὰν ib. 185. 
μὰ τὴν δέσποιναν ib. 595. δέσποιναν, 
τειρομέναν νοσερᾷ κοίτςι, k. r. X. Hip. 
180. δέσποινα σὴ ib. 662. ἐν àyxó- 
ναις δέσποινα ib. 777. δεσποίνας χερὲ 
ϑάνῃ Iph. T. 445. ὁ δεδόρκατε δέ- 
σποιναν 'Tr. 403. δέσποιναν εἰς τέκν᾽ 
εὐτυχεῖν ἐβολόμην àv lon. 567. πό- 
τερ᾽ ἐμᾷ δεσποίνᾳ τάδε ἐς ἂς γεγωνή- 
σομεν ; lb. 695. τὸ ἐμὸν εἴσεται δέ- 
σποινα πιτὸν 1». 709. b. δέσποιν᾽ 
ὅμως ὅσα ib. 734. σποδαὶ δεσποίνας 
ib. 1061. à κοινὰν τεκέων τύχαν δε- 
σποίνᾳ ib. 1108. πᾶ δέσποιναν εὕρω ; 
ib. 1107. ὅ φασι δδναι---δέσποιναν 
ib. 1186. πετροῤῥιφῆ ϑανεῖν ἐμὴν 
δέσποιναν ib. 1223, δέσποινα γέροντι 
γυμφίῳ γυνὴ Phoen. fr. IV.3. δέ- 
σποινα, 0 domina Hec. 668. et 1048. 
Med. 1002. Hip. 433. 681. 695. 1325. 
et 1395. Al. 161. An. 56. et 231. 
Iph. T. 181. Her. 784. et 928. Ion. 
761. 808. et 1237. et El. 750. ὦ δέ- 
eoa Ph. 124. et 177. Med. 633. et 
Hip. 74. ó φίλη δέσποινα Hip. 82. 
Iph. A. 1540.-et Ion. 794. et sine ὦ 
Iph. T. 1075. δέσποινα Κύπρι Hip. 
117. cf. v. 4l5. et 522. δέσποινα 
δίας ἤΔρτεμι λέμνας ib. 228. δέσποιν᾽ 
᾿Αϑάνα Sup. 1226. et Rh. 608. ὦ 
δέσποινα διογενὲς ϑεὰ Cy. 3849, ὦ 
μελέα δέσποινα Ton. 1246. 
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Δεσποσύνη. εὐχαῖσι δεσποσύνας (dor. 
pro óvqc) Iph. T. 439. 

Δεσπόσυνος. τῶν δεσποσύνων μόχϑων 
Hec. 1294. τὰς δεσποσύνας σκηνὰς 

ib. 101. 

Δεσπότης. εἰσορῶ δεσπότεα δέμας Hec. 
724. ὡς νικῶντα δεσπότην ἐμὸν Ph. 
1470. ἀμφὶ δεσπότην ib. 1601. δὲ- 
σπύτης £s ἐμὸς Med. 88. δεσπότην 
σώματος λαβεῖν ib. 2388. τέκνοισι δε- 
σπότην ἐγείνατο Hip. 308. τὴν δὲ- 
σπότα προδᾶσαν λέχος ib. 590. παρ᾽ 

αὐτὸν δεσπότην ib. 1187. εἱπόμεσϑα 
δεσπότῃ ib. 1196. οἴκων δεσπότην 
ΑΙ. θ84, ϑανόντα δεσπόταν An. 1199, 
δεσπότῃ σημήναϑ᾽, ὅνεκ᾽ £v π. πάρειμι 
Iph. 'T. 1305. δεσπότθ πέρσαντος 
᾿Αχαιῶν Rh. 239, kravóvrec δεσπό- 
την ib. 619.  xpevóc δεσπότε---αἵμα- 
roc ib. 790. τίμα τὸν παρόντα δὲε- 
σπότην σέϑεν 'Tr. 094. τὸν αὐτὸν δε- 
σπότην ἔχειν ib. 709. δεσπότῃ eimó- 
μην Bac. 1044. ἔχασα νώτοις δεσπό- 
την ἐφήμενον ib. 1072. cf. v. 1093. 
τὸν ἀπόντα δεσπότην Cy. 84. ἐκ ἴσασι 
δεσπότην---οἷός &zw Ib. 90. »yev8 τοῖσδε 
-δεσπότης Her. 231. ἢν δεσπότης 
λάβῃ σε Hel. 486. δεσπότην φοβε- 
μένη ib. 489. λέκτρων δεσπότης ib. 
578. ai δεσπότην φυλάσσετε Ion. 511. 
ἐξιόντα δεσπότην ὁρᾷν πάρα ib. 516. 
ταῦτα πράσσων δεσπότης 10. 772. 

εἰς σὸν δῶμα δεσπότην ἄγειν ib. 838. 
τῷ νέῳ δεσπότῃ ib. 1183. δεσπότην 
δόμων ib. 1536. ἐπεὶ δεσπότης ὑμῶν 

καϑέτηχ᾽ Her. F. 141. ὃ ποτ᾽ ἄν σε 
δεσπότην ἐκτήσατο 1b. 274. παίζει 
πρὸς ἡμᾶς δεσπότης---; ib. 952. ἄλλϑ 
δεσπότην πεφυκέναι ib. 1844. δὲε- 
σπότα φρερήματα El. 798. δεσπότης 
ἐμὸς τἀναντί᾽ εὔχετο 10. 808. δεσπό- 
της ἀνιτορεῖ ib. 830. πάροιϑε δεσπό- 
της κεκλημένος ib. 899. ἐδεὶς δεσπό- 
rac (dor. pro yc) Syl.fr. IV. 1. ὦ 
δέσποτα Hec. 841. Iph. A. 314. Bac. 
768. Cy. 249. Hel. 1209. et 1643. et 
Chry. fr. IV. 1. δέσποτα Παλαῖμον 
Iph. T. 271. ἰὼ δέσποτα, δέσποτα 
Bac. 582. δέσποτ᾽ ᾿Ιξίων Ixion. fr. 
IV. δέσποτα φιλόδαφνε Lic. fr. IV. 
δεσποτῶν ὠμῶν φρένας Hec. 359. δὲε- 

σπότας κεκτημένος ib. 397. εἰσήκεσε 
δεσποτῶν ἔπος ilb. δ57. τὲς γνεωςὶ δε- 
σπότας ib. 617. δεσπότας à λοιδορῶ 
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ib. 1237. δεσποτῶν σκηναῖς πελάζειν 
ib. 1288. τὰ δεσποτῶν κακῶς πιτνδν- 
ra Med. 54. εἰ χρὴ δεσπόταις εἰπεῖν 
τόδε ib. 6]. εἴπερ φρονεῖς εὖ δεσπό- 
ταις lb. 823. ϑεὲς δεσπότας καλεῖν 
χρεὼν Hip. 88. δυστυχϑσι δεσπόταις 
10. 287. ἐπὶ δεσπόταις ϑεοῖς ἄλλοισιν 
ib. 400. πικρὸν τόδ᾽ οἰκόρημα δεσπό- 
ταις ἐμοῖς ib. 787. εἴ τι δεσπόταισι 
τυγχάνει ΑἹ. 186. παλαιὸς δεσπόταις 
φίλος ib. 210. τότες ἀνάσχϑδ δεσπό- 

τας δόμων ib. 805. δόμων ζῶσι δε- 
σπόται 1.. 809. ἡμῖν δεσποτῶν μέλει 
κακὰ ib. 816. δεσπόταις ἁμιλλᾷ Αη. 
127. ἐκοιμήϑην βίᾳ σὺν δεσπόταισι 
ib. 391. ἑπτὰ δεσποτῶν λόχοι Sup. 
636. λίαν δεσπόταισι πιτὸς εἶ Iph. 
Α. 304. δεσποτῶν ϑνήσκειν ὕπερ ib. 
812. πάλιν μολᾶσα δεσποτῶν χέρας 
Iph. T. 1421. τοιότων δεσπόταισιν 
ἄγγελος εἴην Rh. 264. δεσπόταις 
τευχεσφόροις ib. 267. δεσποτῶν μο- 
γάμενος ib. 871. δεσπότας κληρεμέ- 

vev Tr. 29. δεσπόται p! ἄγεσιν ib. 
577. ἐμαυτῆς δεσπόταις μισήσομαι 
ib. 659. χρηςοῖσι δόλοις συμφορὰ τὰ 
δεσποτῶν Dac. 1027. χαίρεις κακῶς 
πράσσεσι δεσπόταις ib. 1092. ὀλίγον 
φροντίσας δεσποτῶν Cy. 162. ὄτι τοῖς 
σοῖς δεσπόταις τάδ᾽ ἀρκέσει Her. 100. 
ἐρήμϑο δεσπότας ib. 678. ὄχλον πα- 
ρέξεις δεσπόταις ; Hel. 446. ἄγγειλον 
εἴσω δεσπόταισι ib. 454. ὅστις μὴ 
σέβει rà δεσποτῶν ib. 732. δεσποτῶν 
κρατήσεις ; ib. 1646. πρὸ δεσποτῶν 
ϑανεῖν ib. 1666. μεϑεῖσαν δεσπόται 
με lon. 233, εἰς &míssc δεσπότας ib. 

751. τί ϑεσφάτοισι δεσποτῶν νοσῶ ; 
ib. 755. τροφεῖα δεσπόταις ἀποδὲς 
ib. 852. δεσποτῶν μέτα ib. 1048. δε- 
σπόταις ϑυμέμενοι Her. F. 277. δει- 
λῶν γυναῖκες δεσποτῶν Ag. fr. V. 
pérest τοῖς δέλοισι δεσποτῶν νόσϑ 

Alemzon. fr. IV. δεσποτῶν γένος 
Alex. fr. IX. 1. ó&Xec κρείσσονας 
τῶν δεσποτῶν ejusd. fr. X. 2. εἰ δὲ- 
σπόταισι μὴ πρέποντα τυγχάνοι Bu. 
fr. vers. 2. séysw τὰ δεσποτῶν Eu. 
fr. IV. 2. δεσπότας xpnséc λαβεῖν 
Meleag. fr. VIII. 1. vid. etiam v. 2. 

Δεσπότις. δεσπότιν ἐμὴν Med. 17. et 
970. et Dan. 53. δεσπότιν δόμων 
Med. 694. δεσπότιν  sévecw ΑἹ. 
951. 
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Δεσποτίσκος. ὦ δεσποτίσκε Cy. 266. 
Δεσποτᾶσϑαι. σῇ δεσποτόμενον χερὶ 
Her. 884. 

Δεύειν. κόμας δεῦσαι Ph. 232. αἵ- 
ματος ἔδευσε γαῖαν ib. 678. cf. v. 
1159. ὄνυχι γένυν ἔδευσε φονίαισι 
πλαγαῖς Hel. 579. ὡς σφαγαῖσι πέ- 
rpac δεύσειε lon. 1127. ὀρϑοςτάτας 
ἔδευσεν Her. F. 080. δέμνιον ὀφϑαλ- 
μοτέγκτῳ δεύετο πλημμυρίδι Al. 182. 
πελάνῳ μελίσσης ἀφϑόνως δεδευμένα 
Cress. fr. IX. 6. 

Δεύεσϑαι, pro δεῖσϑαι. 
βάκτρο Ἵν. 270. 

Δεῦρο. ἔνεγκε δεῦρο Hec. 610. μῶν 
τὸ βακχεῖον κάρα δεῦρο Κασσ. φέρεις ; 
ib. 677. ὅτ᾽ ἦλϑες δεῦρο ib. 964. 
δεῦρο κρυφίως ἐζήτει μολεῖν ib. 993. 
πόϑεν mor ἦλϑδον δεῦρο; Or. 215. 
δεῦρ᾽ ἁμιλλᾶται ποδὶ ib. 450. τρυφὰς 
ἥκει δεῦρ᾽ Execa ib. 1113. δεῦρο νῦν 
ἔχε ib. 1181]. ἴϑ᾽ εἰς ἀγῶνα δεῦρο 
ib. 1342. ϑὲς ἴχνος πέδῳ δεῦρο ib. 
1440. δεῦρ᾽ ἀεὶ διήνυσε ib. 1663. 
ἐνθένδ᾽ ἐκεῖσε, δεῦρό r' αὖ Ph. 98, 
cf. v. 273. et 820. δεῦρ᾽ ὑπόσπονδον 
μολεῖν ib. 280. δεῦρ᾽ ἀεὶ εὐτυχεῖς ib. 
1215. ἄπαις δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον ; 
Med. 670. δεῦρ᾽ ἄϑρησον Hip. 300. 
προσῆγον ἄν σε δεῦρο ib. 496. δεῦρ᾽ 
ἔλϑ᾽ Al. 782. δεῦρ᾽ ὑποςερέψας ib. 
1022. ἕως àv ἵππως δεῦρο Op. ἄγων 
ἔλϑω ib. 1024. κόσμον---δεῦρ᾽ ἔχεσ᾽ 
ἀφικόμην An. 150. cf. Iph. A. 1534. 
τιϑέντα δεῦρο πόδα An. 547. μολὼν 
“δεῦρο ib. ὅ88. τεύχη ὅμοι᾽ ἐκεῖσε δεῦρό 
τ᾽ ἤγαγες ib. 619. ἔρπε δεῦρ᾽ ὑπ’ 
ἀγκάλας ib. 723. cf. v. 748. δεῦρ᾽ 
ἦλϑε ib. 1096. δεῦρο Θησέα καλῶν 
Sup. 37. ἐλϑεῖν ἔτλησαν δεῦρο ib. 
171. ἑξῆς κάϑησο δεῦρό μα ποδὸς 
Iph. A. 627. δεῦρο δὴ πατέρα πρό- 
σειπε ib. 630. gj δεῦρ᾽ ἐλήλυϑας ib. 
1339. δεῦρο δὴ σκέψαι μεϑ᾽ ἡμῶν 
ib. 1877. δεῦρο, δεῦρο πᾶς Rh. 680. 
ϑοάζει δεῦρο δρόμῳ Tr. 307. δεῦρό 
ce σέψω κάρα Dac. 841. ἐκφέρετέ μοι 
δεῦρ᾽ ὅπλα ib. 808. δεῦρο λαμβάνεσϑ᾽ 
ἐμῶν πέπλων Mer. 48. δεῦρο τοῖς 
κακοῖσι φευκτέον ib. 260. δεῦρ᾽ ἄναξ 
φτρατηλατεῖ ib. 400. δεῦρο αὐτὸς εἰσι- 
δὼν ib. 848. δεῦρ᾽ ἐπίφρεψον κάρα 
ib. 042, τὰ δεῦρ᾽ ἀεὶ καλῶς ἔχει Hel. 
707. καταζῇ δεῦρ᾽ ἀεὶ σεμνὸν βίον 

χερὶ δευομένα 

AEXE 

Ion. 56. δεῦρ᾽ ἐπείγονται ξιφήρεις Tb. 
1258. δεῦρ᾽ ἔπεσϑε Her. Εἰ, 724. 
ἐκεῖσε; δεῦρο And. fr. IV. et sic porro. 

Δεῦτε Med. 894. 
Δεύτερος. ἐν πόλει δεύτερος Hip. 1017. 
νοσφιεῖς μὲ δευτέρει vekp8 ; Al. 44. 
ἄλλος τις Αἴας δεύτερος Tr. 614. τῷ 
δευτέρο xop8 Bac. 680. ὁ δεύτερος 
ἀριϑμὸς lon. 1014. δεύτερον παῖδ᾽ 
ἑλὼν Her. F. 994. ἡ ζυγεῖσα δευτέρῳ 
πόσει Ag. fr. VIIL 2. δεύτεροι λόγοι 
Sup.389. δευτέρα ἡ χάρις Hip. 508. 
δευτέραν ὠδῖνα Τρ}. Α. 1235. αἱ δευ- 
τέραι φροντίδες Hip. 436. et Cress. 
fr. IX. 1. τὸ δεύτερον σχῆμα τῷ κόσμϑ 
Bac. 890. τὸ δεύτερον γράμμα Thes. 
fr. V. δ. δεύτερ᾽ ἂν πάσχοι An. 372. 
τάδε δεύτερά uov'Tr. 218. δραμεῖν δεύ- 
repa καὶ τρίτα Epigr. III. δ. 2) δεύ- 
τερον; adverb. τὰ ἄλλα δεύτερόν σ᾽ 
ἐρήσομαι Hec. 988. τί βέλει δεύτερον 
μαϑεῖν ἐμᾷ; ib.991. Δαναΐδαι δεύτερον 
Or. 931. σὲ δεύτερόν γ᾽ ἀπαιτῶ σκῆπτρα 
Ph. 604. τὸ δεύτερον (deinde) πρϑ- 
νοησάμην Hip. 398. vid. etiam Her. 
836. τὸ δεύτερον παρόντα An. 1095. 
δεύτερον ἀπώλεσεν Τροίαν Tr. 920. 

Δέχεσϑαι. τέλος δέχε τῶν ἐμῶν προσ- 
φϑεγμάτων Hec. 4138. δέξαι χοάς μὲ 
ib. 535. ὄτε σῖτα διὰ δέρης ἐδέξατο 
Or. 41. μήϑ᾽ ἡμᾶς séyatc, μὴ πυρὶ 
δέχεσϑαι ib. 47. τὸ πιτὸν τόδε λόγων 
ἐμῶν δέχεο lb. 245. πῶς μνῆμα δέξαιϑ᾽ 
ἕν ib. 1053. μήϑ᾽ αἷμά ps δέξαιτο 
κώρπιμον πέδον ib. 1086. παρϑένο 
δέχϑ πόδα ib. 1217. μύϑων αὐδαϑέν- 
των δέξαιτ᾽ ὀμφὰν Med. 175. τίς με 
δέξεται πόλις ; ib. 386. καλῶς γ᾽ ἂν 
O££euvró μ᾽ οἴκοις db. 505. 8r ἄν τι 
δεξαίμεσϑα ib. 617. δέξαι χώρᾳ καὶ 
δόμοις ἐφέΞιον ib. 713. δέχ μὴ πρὸς 
ἡδονὴν λόγος ib. 773. ἐκ ἀσμένη τόνδ᾽ 
ἐξ ἐμδ δέχῃ λόγον ; ib. 924. et 1007. 
8 TOL δῶρα μεμπτὰ δέξεται ib. 958. 
tic χεῖρε δῶρα δέξασϑαι ib. 973. cf. v. 
1004. et 1154. δέξεται----ἀρυσέων àva- 
δέσμων δέξεται--- ἄταν ib. 978. 86. 
ἀνάδημα δέξαι Hip. 83. ἄρ᾽ ἄν τι 
p8 δέξαιο βελεύσαντος εὖ ib. 89. φϑέ- 
γμα δέξασϑαι 0. 648. εἰ δέξῃ 10. 697. 
μήτε πόντος, μήτε γῆ δέξαιτό με σάρ- 
kac ϑανόντος ib. 1030. 882 μηνυτὴν 
χρόνον δέξῃ καϑ' ἡμῶν ib. 1052. παῖ- 
δας χειρὸς ἐξ ἐμῆς δέχϑο Al. 376. δέ- 
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xopat φίλον δῶρον ib. 377. δέξεται 

ξεῖνον νοτερῷ βλεφάρῳ ib. 601]. δέχϑ 
κόσμον τόνδε lb. 621. d πατρῷον τόνδ᾽ 
ἐδεξάμην νόμον ib. 686. πατρὸς ταῦτ᾽ 
ἐδεξάμην πάρα ib. 691. πρόφρων σε--- 
δέχοιτο ib. 747. r80' ὄπω ξένο κακίον᾽ 
ἐδεξάμην ib. 753. ὄτι σωφρόνως ἐδέ- 
£aro τὰ ξένια ib. 750. δέχεσϑαι (scil. 
τὲς Gévec) εὐπροσηγόρῳ φρενὶ ib. 778. 
ἑταῖρον Ξτυγνῷ προσώπῳ---δέχῃ ib. 
781. ἐκ ἦλϑες ἐν δέοντι δέξασϑαι 
δόμος ib. 820. ὅς μ᾽ εἰς δόμος ἐδέξατο 
ib. 858. δέχα εἴσω τήνδε γενναίαν 
Dópov ib. 1100. cf. v. 1113. & 8x 
Ék8o ἐδεξάμην An. 86. φίλημ᾽ ἐδέξω 

ib. 631. δέχη τὸν ᾿Αχίλλειον σκύμνον 
ἐς οἴκας ib. 1170. δέχομαι χερὶ δώ- 
pac £goicib. 1178. κῶμον δέχεσϑαι 
ἀσπιδηφόρον Sup. 390. ἀσμένη ἐδέ- 
faro πόνον ib. 393. τρῶμα λόγχης 
πολεμίων ἐδέξατο ib. 848. πϑ με δέ- 

ἕεται γάνος ς«ρατηλατῶν; 1149. πῶς 
δέξομαί νιν; Iph. A. 455. τὴν βα- 
σίλειαν δεξώμεϑ᾽ ὄχων ἄπο ib. 599. 
ἀγκάλαις ἔπι δέξασϑε 10. 616. δεξζό-- 

μεϑα δέξιν, ἥν σε δέξασϑαι χρεὼν ib. 
1182. πρύμνας δέξασϑαι εἰς Opusc 
10. 1321. δέξαι τὸ ϑῦμα τόδε ib. 1572. 
ἡδέως r8T ἐδέξατο ib. 1596. ἥδις᾽ 
ἂν τήνδ᾽ ἀγγελίαν δεξαίμεσϑα Iph. 
T. 448. δέξαι ϑυσίας ib. 464. τά- 

φος ποῖος δέξεταί με; ib. 625. δέχο- 
μαι, Sc. τὴν δέλτον ib. 798. μ᾽ ἐδεὶς 
ξένων ἑκὼν ἐδέξαϑ᾽ ib. 948. ἐκβολὰς 
νεὼς Ἑλληνίδος δέξεσϑε ib. 1425. εἰ 
δέξαιτο κλῃδόνα μύϑων Rh. 8. κάλ- 

Ausov δῶρον δέχεσϑαι 10. 192. γῆρυν 
ἐχ Ἑλληνικὴν ἐδεξάμεσϑθα ib. 295. 
δέχα τὸς ϑέλοντας ὠφελεῖν πόλιν ib. 
328. νεῶν κατάσκοπον δέχϑαι ib. 525. 
ἐδέν᾽ ἂν δεξαίμεϑα ἄλλον ib. 835. 

AHAI 

ἐδέξω σώματα ib.976. δέξατο εἰς Xé- 
ρας αὐλὸν ib. 1306. ἐπειδὴ ναῦς τὰ 
πάντ᾽ ἐδέξατο Ib. 1585. κλοπὰς σὰς 
ἐκ δόμων ἐδέξατο ib. 1691. γάμων 
Κρ. ἀξίωμ᾽ ἐδέξατο lon. 62. ἁψῖδα 
βροτοῖσι δέχονται 1. 88. ὅσον, χρήζει; 
δέξομαι lb. 428, πατέρα νῦν δέχε 
ib. 556. φίλον γε φϑέγμ᾽ ἐδεξάμην 
τόδε ib. 561. πῶμα χειρὸς σῆς ἐδε- 
ξάμην πάρα ib. 1212. ἤν τι δεξώμεσϑ᾽ 
ἔπος El. 110. à μίτραις σὲ γυνὴ δέ- 

£aro ib. 163. δεξώμεϑ᾽ οἴκων κατα- 
λύσεις lb. 393. τί τάσδ᾽ ἐδέξω μείζο- 
vac σαυτᾶ ξένες ; 1b. 405. δέξαι βο- 

σρύχων ἀναδήματα ib. 882. ςέφανον 
ἐξ ἐμῆς χερὸς δέχϑ 10. 888. τίς πόσις 
με δέξεται ; ib. 1199. κόλποισι τὸν 
“εὸν ἐδέξατο Dan. 84. τί τότων ἐχὶ 
δέξασϑαι καλόν ; Er. fr. I. 42. ταῦτά 
μὲ δέξαι Hyp. fr. IV. 1. ψυκτήρια 
δένδρεα ὠλέναισι δέξεται Phaéth. fr. 

XII. 2. τίς ἄν σε νύὐμφη---δέξαιτ᾽ 
ἄν; Philoct. fr. XI. 2. ϑυσίαν ἄπυ- 
ρον---δέξαι Fr. inc. CLV. ὃ. £r' ἔμπ- 
v&y ἀΐδης μ᾽ ἐδέξατο Fr. inc. CLXXIX. 
τότοιν ἀμφοῖν ἕνεκα κἀν ἐδεξάμεϑα 
Epist. 1. δεξάμενος ἀνὰ δάπεδον 

Or. 330. φήμην ἀκοαῖσι δέδεγμαι 
Iph. T. 1496. χαλινὸν ἀρτίως δε- 

δεγμένον Fr. inc. CLXVII. 4. κλῆ- 
pov à δεδεγμένη Hip. 1057. ἠχὴν ἐ 
σαφῶς δεδεγμέναι Bac. 1084. 

Δῆϑε El. 268. et 274. 
Δῆϑεν. εἴσιμεν ἐς οἴκας δῆϑεν Or. 1119. 
ὡς δῆϑεν ἐκ εἰδυῖα τἀξειργασμένα ib. 
1320. δῆϑεν ἐχϑρὸς ὧν Ξρατηλάταις 

Rb. 719. ἄξω ϑεατὴν δῆϑεν Ion. 656. 
ἰόντι δῆϑεν ὅτι συνήντετο ib. 831. 
κέντρῳ δῆϑεν ὡς ϑένων Her. F. 949. 
ὡς χρόνος δῆϑεν παρῆν Cresph. fr. 

VIII. 2. 

d μακρὰν δέξεσϑέ με "Tr. 460. πικρὸν Δηϊάλωτος. δορὶ καὶ πυρὶ δηϊάλωτον 

ὄδυρμα γαῖά σε δέξεται ib. 1228. Ao-| An. 105. JD 

xío νιν δέξατο ϑαλάμοις Bac. 95. Δηΐφοβος, nom. propr. viri Tr. 960. 

τὸν ϑεὸν εἰς γῆν δέχε ib. 312. cf. v. Δηκτήριος. καρδίας δηκτήρια Hec. 235. 

769. δέχεσϑε κῶμον εὐΐθ Ses lb. 1166. Δηλαδή. δηλαδὴ σιγᾷν ἄμεινον Or. 

σὲ δέξομαι σύγκωμον ib. 1171. δέξαι 
χεροῖν ib. 1238. δέξαι ϑηλαῖσι σπο- 
ρὰς Cy. 56. ἱκέτας δέχεσϑαι ib. 299. | Δηλεῖν. 

787. 
1366. 

δηλαδὴ ξανϑῆς ἐϑθείρης Iph. A. 

τί δεδήληται δέμας βασιλείας 

ἐδέξατ᾽ ἔσπασέν τ᾽ dpvsw ib. 410. ὡς Hip. 175. 

εὖ ἐδέξω Her. 324. 
πολλῇ δέχωμαι χειρὶ 10. 336. 

ὅπως---ς“ρατὸν Δηλία. Δηλίας ἐν καρποφόροις γυάλοις 

Aóysc| iph. 1U59195357- 

ἐδεξάμαν Hel. 337. ὡς πνεῦμα κα-] Δηλιάς. λίμνας ἐπίβα τᾶς Δηλιάδος 

ϑαρὸν dpav& δεξαίμεϑα ib. 873. πόλλ᾽] Ion. 167. σὺν Δηλιάσι κέραισιν Hec. 
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462. παιᾶνα Δηλιάδες ὑμνᾶσι Her. 
F. 687. 

Δήλιος. Δήλιοι χοιράδες Tr. 89. 
Δηλονότι Epist. V. 
Δῆλος. πολλῇ ἁβροσύνῃ δῆλος ὁρᾶσϑαι 
Or. 350. δῆλος εἶ λόγῳ ib. 853. δῆ- 
λος ἦν ϑάσσων ἄνω Bac. 1074. 
ὀμμάτων δῆλος ἦν karásaeic Med. 
1197. δῆλον οἵ γ᾽ ἐμοὶ λόγοι Ph. 969 
δῆλον ἐξαιρόμενον νέφος οἰμωγῆς Med. 
106. τότῳ δῆλον, εἷς γυνὴ κακὸν μέγα 
Hip. 627. τὸ τέρϑρον δῆλον εἶσπο- 
ρεύομαι Eu. fr. III. 2, δῆλα μὲν, 
δῆλά γ᾽ Al. 217. δῆλα καὶ ἀμφιφανῆ 
An. 835. δῆλα τἀνϑένδε Sup. 560. 

Δηλᾶν, ἐν βραχεῖ σοι τἀμὰ δηλώσω 
κακὰ Or. 732. τὸ πρᾶγμα δήλο ib. 
1118. αὐτὸ δηλοῖ τἄργον ib. 1129. 
r8rOv ἄξιον νόμιζε δηλᾶν αὐτῷ, ἅπερ 
οἶσϑα Epist. V. 

Δημεύειν. δεδήμευται κράτος ; Ογ. 119. 
Eapmyópoc. δημηγόρες τιμὰς Hec. 
254. 

Δημήτηρ. τὴν κόρην Δήμητρος Al. 
. 959. cf. Her. 601. et Her. F. 1104. 
Δήμητερ ἑτιῦχ᾽ ᾿Ελευσῖνος χϑογνὸς 
Sup. I. Δήμητρος eic pvsijpua ib. 173. 
τὴν πυρφόρον ϑεὰν, Δήμητρα ib. 261. 
τῆς καρποποιᾶ παῖδα Δήμητρος ἘΠ. 
904. Δημήτηρ ϑεὰ Bac. 275. Δή- 
μῆτρος sáxvv Cy. 121. σφάξαι παρ- 
ϑένον κόρην Δήμητρι Her. 410. Δή- 
μητρος ἀκτῆς Fr. inc. XIV. 2. 

Δημιεργὸς κακῶν Fr. inc. LIII. 5 
Δῆμος. ὅταν ἡβᾷ δῆμος Or. 695. φρο- 
ΨΒσι Qus μεῖζον An. 701. ἔχοιμ᾽ ἂν 
δῆμον εὐμενέξερον Sup. 351. δῆμος 
ἀνάσσει ib. 406. δῆμος αὐϑέντης 
Ere lb. 442. προτάτην rà βία τὸν 
ἥμον ἔχομεν Iph. A. 450. δῆμον 

κολόει Alcmen. fr. IV, 9. δήμῳ μήτε 
πᾶν ἀναρτήσῃς κράτος Plis. fr. 5 l. 
ἄνδρα δήμῳ πιτὸν ib. vers, 3. δήμες 
ἔσωσα Cress. fr, X. 2. 

Δημότης. βαρὺς δημότης Sup. 895. 
ἡμότης εὐτυχὴς lon. 6295. ἐκ δη- 

μοτῶν μὴ τίς μ᾽ ἐλέγξῃ Al. 1060. 
ϑύρας ἔχων ἀκλήτος τῷ ϑέλοντι δη- 
μοτῶν Iph. A. 340, ψόγον τρέμεσα 
δημοτῶν ἘΠ. 643. αἰσχρεὶς ἔρωτας 
ἡμοτῶν διωκάϑειν Er. fr, 1I. 25. 

Δημοφῶν, rex Athenarum, Her. 116. 
80214. 

Δημοχαριτὴς Hec. 134. 

AIA 

Adv, adverb. Rh. 480. 
δῃώσας ἐχϑρὲς Her. 995. 
ἔσωσα δῆτά σε Hec. 247. τί 

δῆτ᾽ ἔλεξας ; ib. 249, τί δῆτ᾽ ἐρεῖ τις ; 
ib. 318. εἰ δῆτα ib. 367. et 756. εἶτα 
δῆτ᾽ ὀγκόμεϑα ib. 623. τί δῆτα μα- 
ϑήματα μοχϑϑμεν, κ- τ. À. ib. 814. 
78 τὰς φίλας δῆτ᾽ εὐφρόνας δείξεις ; 
ib. 828. etc. 

Ano, Ceres. σεμναῖσι Δηᾶς ἐσχάραις 
Sup. 290. Δηοῖ ϑυμωσαμένᾳ — Hel. 
1359. 

Διὰ 1) cum genit. διὰ μακρᾷ ἡ χάρις 
Hec. 320. διὰ καλῶν ὀμμάτων ib. 
442. διὰ χερὸς ib. 673. διὰ epar& 
ib. 889. διὰ σᾷ ib. 1004. διὰ τέλος 
ib. 1193. διὰ δέρης Or. 41. et Hel. 
359. διὰ μακρᾶς ἀλεσίας Or. 298. διὰ 
τριῶν ἀπόλλυμαι ib. 4384. διὰ φόβο 
ἔρχομαι ib. 755. δὲ ἄςεός σε ὀχήσω 
ib. 799. δὲ αἵματος ib. 815. et Ph. 
20. διὰ eic fjpe Or. 862... διὰ παρηΐδων 
ib. 959. διὰ βοτρύχων ib. 1267. διὰ 
δίκας ἔβα ib. 1361. διὰ προδόμων lb. 
1495. 8v αἱμάτων ib. 1547. et Ph. 
1058. δι’ εὐπετείας Ph. 269, διὰ πόϑϑ 
ἐλήλυϑας ib. 387. àv ἔχϑρας καὶ φόνε 
μολὼν ib. 482. διὰ μάχης ib. 762. 
Iph. A. 1392. et 1415. Hel. 984. et 
Her. F. 290. :3à μακρᾷ Ph. 1076. 
Iph. A. 1399. Iph. T. 480. et Cy. 
438. δι’ ὀλίγε Ph. 1105... δὲ ἀσπίδων, 
δὲ αἱμάτων ib. 1300. “δέ "Axéporroc 
ἰέναι 10. 1322, δὲ ὀμφαλᾷ ib. 142]. 
διὰ μέσε αὐχένος lb. 1406. δι αἵμα- 
τος ἁμερία 1b. 1515. à£ ὀδύνας ἔβας 
ib. 1554. Al. 877. et El. 1210. διὰ 
κεφαλᾶς Med. 144. et Hip. 1352. àv 
ἥπατος Med. 379. ἐμαυτῇ διὰ λόγων 
ἀφικόμην ib. 872. cf. Iph. A. 1194. et 
Tr. 916. àà Aemrorépuv μύϑων Med. 
1081. δ ὥτων ib. 1139. Rh. 294. et 
566. δι᾽ ἐμᾶς νηδύος Hip. 164. διὰ 
πάσης συμφορᾶς ib. 542. διὰ πύλας 
(i. e. πύλης) ib. ὅ87. àv ἀψύχο βο- 
pc ib. 952. Ov αἰῶνος jiakps ib. 1426. 
cf. Al. 478. διὰ γλώσσης An. 95. 
et Sup. 112. 23d $ova χωρᾶσι An. 
175. διὰ φιλημάτων ἰὼν ib. 417. διὰ 
πυρὸς ib. 488. et Kl. 1189. δὲ οἴκων 
An. 711. à ἀρσένων Sup. 40. διὰ 
παρηΐδος ib. 70. διὰ τέλεος ib. 270. 
Bac. 1259. Aug. fr. VI. 3. et Bel. fr. 
XVI. 15. διὰ Copóc Sup. 602, διὰ 

U 
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Aóya ib. 748. διὰ τέχνης δορὸς ib. 

905. V ὀρφναίας ib. 994. àv ἐμ- 

πύρων lph. A. 59. Εὐρίπα διὰ χευ- 

μάτων ib. 166. διὰ χρόνϑ ib. 636. et 

El. 504. δι’ ὑγρῶν κυμάτων Iph. A. 

948. διὰ Xwr& Λίβυος 1b. 1036. διὰ 

Συμπληγάδων lph. T. 200. λεπτῶν 

διὰ καλυμμάτων 10. 372. δύ αἰσχύνης 

ἔχω lb. 088. διὰ πόνων ib. 988. et 

Fr. inc. CLXVII. 2. Ζαχρύσα δὲ 

ἐμπολᾶς Iph. T. 1111. διὰ χερῶν 10. 

1352. et Bac. 732. et 1069. διὰ 

σκηνῶν Rh. 61. δι ἀκηράτων κόλπων 

ib. 352. διὰ sépvev ib. 684. et Tr. 

157. à ὄρφνας Rh. 697. διὰ τάξεων 

καὶ φυλάκων ἕδρας ib. 098. πυκνῆς 

δ ὄρφνης ib. 774. διὰ μελάϑρων Tr. 

155. ὀλέϑρε διὰ παντὸς 10. 798. óc 

ἀψόφε βαίνων κελεύϑα ib. 887. δὲ 

ἄκρων φρενῶν Bac. 205, 0€ ἀριϑμῶν 

ib. 209. διὰ σπεδῆς ib. 212. δὲ 

αἰδᾶς ib. 441. v ἄτεος ib. 898. et 

853. διὰ μέσης Θηβαίας χϑονὸς ib. 

959. διὰ χειμάῤῥα νάπης ἀγμῶν τε 

ib. 1091. δὲ αἰϑέρος 1b. 1097. Hel. 

217. 253. et 1512. et Ion. 1152. διὰ 

Κιϑαιρῶνος μέσα Bac. 1140. δί ἀμ- 

φιτρῆτος Cy. 703. διὰ μόχϑων Her. 

625. δι’ ἀσπίδος ib. 685. 738. et 819. 

διὰ ψευδῶν Hel. 316. δύ ἀληϑείας 

ib. 317. διὰ σαρκὸς ib. 861. διὰ 

ξεϑᾶν γενύων ib. 1117. δι ἀέρος ib. 

1494. δὲ οἰωνῶν Ion. 377. διὰ μα- 

κρᾶς ἐλθὼν κελεύϑϑ ib. 549. δὲ &eiXo- 

γίας Her. F. 356. διὰ φρενὸς ib. 

745. δι ὄρϑρων ἘΠ. 909. OV ὀμμά- 

των ib. 1219. δὲ’ αἰϑερίας πλακὸς ib. 

1349. διὰ séysc Dan. 32. r8 σεμ- 

νοτάτε 0c Ολύμπϑ8 Aud. fr. XXVIII. 

5. Qv ἀσπίδων Aut. fr. III. 20. διὰ 

μακρῶν Inus fr. XVI. 1. δι ἐλπίδος 

ζῆ, καὶ δι’ ἐλπίδος τρέφε Phry. fr. III. 

2) cum accus. διὰ sópa Or. 103. et 
1175. διῶ τὸ κείνης ϑράσος ib. 585. 

δι ᾿Αγαμέμνονος δόρυ ib. 1140. διὰ 

σὲ ib. 1227. An. 158. διὰ τὸν ὀλό- 

μενον ᾿Ιδαῖον Πάριν Or. 1864. διὰ 

τὸ τᾶς ὀρνιϑογόνϑ ὄμμα ib. 1987. διὰ 

τὸ MvpríAe πέσημα 1b. 1548. διὰ μιᾶς 

νύμφης γάμον Ph. 584. διὰ σάρκα 

ἐμὰν ib. 1292. διὰ φίλων ὀῤῥωδίαν 

ib. 1398. 0d ἅλα νύχιον Med. 211. 

διὰ λίμνας χέρσον τε Hip. 148. δι᾿ 

ἀπειροσύναν ἄλλα fóre ib. 195, διὰ 
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πόντιον κῦμει ib. 753. διὰ Mácac ΑΙ. 

965. διὰ γυναικείαν ἔριν Δι. 902. 

διὰ γυναῖκα βάρβαρον ib. 650. διὰ 

Κνανέας ἀκτὰς ib. 865. διὰ κυβερ- 

γήτην κακὸν Sup. 880. πολύϑυτον δι 

ἄλσος lph. Δ. 185. δι ἔρωτα 1b. 508. 

εἰ δὲ ἔμ᾽ ὀλεῖται, διά τε το ἐμὲς γά- 

pec ib. 941. διὰ τὸ σῶμα ib. 1418. 

μὴ ϑνῆσκε δι’ ἐμὲ ib. 1420. δὲ ἐμὸν 

ὄνομα ib. 1495. et Hel. 200. διὰ 

λαμπρὸν aiSépa Iph. T. 29. cf. Ar. fr. 

If. 5. διὰ πέτρας συμπληγάδας Iph. 

T.355. διὰ Κυανέας πέτρας ib. 889. 

Qv εὐθυντηρίας ib. 1356. δὲ ἅλα 

πορφυροειδέα k. τ. X. Tr. 194. διὰ 

μίαν γυναῖκα ib. 368. διὰ γάμον 

μιᾶς ἕνα γυναικὸς ib. 498. δ ἐμὲ 

τὰν πολυκτόνον Hel. 199. διὰ πο- 

λέας ib. 225. δι’ Ἥραν ib. 268. διὰ 

τὸ κάλλος ib. 311. δύ ἔργ᾽ ἄνεργ᾽ 

ὄλλυσαι ib. 366. δι᾿ ἔρεβος ib. 520. 

διὰ τὴν ἐμὴν δάμαρτα ib. 855. διὰ 

τὸ φέργειν πόσιν ib. 1417. Tawdpe 

διὰ sópa Her. F. 23. διὰ τυραννίδας 

ib 1317. διὰ τὸ χρήσιμον φρενῶν 

Alex. fr. V. 1. διὰ σωφροσύνην Hip. 

fr. XVIII. 2. διὰ τὸ δυστυχὲς Pol. 

ir. V.3. 
Διαβαίνειν. διέβα πρὸς εὐκάρπϑς γύας 

σκηπτὸς An. 1046. τὸν ὠκυρόαν δια- 

βὰς A&óy Bac. 570. X3ovíav λίμναν 

διαβάντε ΑΙ. 905. 
Διαβάλλειν. φυγῇ πρὸς "Apyoc δια- 

βαλεῖν Sup. 931. πῶς γεφύρας δια- 

βαλᾶσι Rh. 117. ἣν λυϑῇς με δια- 

βαλεῖς Hip. fr. XIII. vid. ποῦ. εἰς σὸν 

ὃς με διαβαλὼν Hip. 932. ᾿Αχαιοῖς 

εἰ διαβληϑήσομαι Hec. 863. μὴ δια- 

βληϑῆς spar Iph. A. 1372. πολί- 

ταις μὴ διαβληϑήσομαι Her. 423. τὰς 

ἐμβάλλοντας ---διαβεβλήμεϑα Epist. 

V 
Διαβιάζεσϑαι. διεβιαζόμεσϑά νιν Iph. 

T. 1365. 
Διαβιῶναι Fr. inc. LI. 9. 
Διαβολή. διβολαῖς ταῖς ἐμαῖς An. 

1006. διαβολαῖς νέαις Sup. 415. 

διαβολαὶ δεινὸν ἀνθρώποις κακὸν Alex. 
fr. IIL. 1. 

Διάβροχος. ἀφρῷ διάβροχοι γενειά- 

δας Ph. 1390. ἄγκος ὕδασι διάβρο- 

xov Bac. 1049. διάβροχον ὄμμα El. 

503. 
Διαγγέλλειν. ἀφιέναι ναῦς διήγγελον 
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Iph. A. 858. ὅστις διαγγείλειε τἄμ᾽ 
εἴσω κακὰ Hel. 443. 

Διάγειν. λυπρὸν διάξω βίοτον Med. 
1037. et Al. 943. τερπνὸν διάξειν 
βίοτον Med, 1355. ἐδεὶς ἄλυπος τὸν 

βίον διήγαγεν Antiop. fr. XXXIX. 
4. μόνα αἰῶνα διάξασα Ph. 1521. 

Διαγελᾷν. ὃν σὺ διαγελᾷς Dac. 272. 
et 322. 

Διάγνωσις. σβ τὴν διάγνωσιν κρατεῖ 
Hip. 696. διάγνωσιν φρενῶν ib. 920. 

Διαγράφειν. διάγραφ᾽ ὡς ἀσαν κακὴν 
El. 1073. 

Διαγωγὴ ἄμεμπτος Epist. V. 
Διαδέκτωρ. διαδέκτορα A8rov on. 
478. 

Διαδιδόναι. διαδδναι νῶτον ükaySáy 
τε Tr. 117. διαδόντες κόρας Ph. 1380. 

Διαδιφρεύειν. ὁπότε πελάγεσι διεδί- 
φρευσε Or. 991. 

Διαδοχή. διαδοχαῖς ἀμείβοσαι χεροῖν 
Hec. 1159. διαδοχαῖς ἀνὰ πτόλιν Ph. 
1015. διαδοχαῖσιν ἐν μέρει ἐνιαυσίαι- 
σιν Sup. 400. διαδοχαῖς ᾿Ερινγύων 
ἠλαυνόμεσϑα Iph. 'T. 79. 

Διάδοχος. διάδοχος δόμων Al. 658. 

γόων διάδοχος Sup. 72. λύπη διά- 
ὅοχος κακῶν κακοῖς Hec. 5888. κακὸν 
κακῶς διάδοχον πορσύνεται An. 804. 
διάδοχόν σοι γόνυ τίϑημι γαίᾳ Tr. 
1807. ἔργοισιν ἔργα διάδοχ᾽ ἀντι- 
λήψεται An. 744. διάδοχα δακρύω 
ib. 1202. 

᾿'Διάδρομος. διαδρόμα Aéxsc. El. 1156. 
ἔμβολα διάδρομα Bac. 592. 

Διαζευγνύναι. διὰ γὰρ ζευγνῦσ᾽ ἡμᾶς 
πατρῴων μελάϑρων El. 1323. ἥτις 
ἂν διαζυγῇ τῆς συντραφείσης Tr. 664. 

Διαζῇν. ὀρϑῶς διαζῇν τὸν βίον Iph. 
A. 923. εὐαίωνα διαζῇν Bae. 426. 

Δίαιμος. δίαιμον ὄνυχα Hec. 656. 
Διαέρειν. μελάϑρων ἐς διῇρες ἔσχατον 
Ph. 90. vid. schol. et not. 

Διαιρεῖν. d διήρηχ᾽ ὁ ϑεὸς, εἴτε Kk. τ. X. 
Bac. 206. συμφορὰς τὰς τῶν πέλας 
διαιρεῖν, k. r. X. Alemen. fr. XII. 2. 
δέλτος διαιρεῖ Pal. fr. I. 9. σπλάγχνα 
ἤϑρει διαιρῶν El. 839. 

Δίαιτα. δίαιταν ἥντιν᾽ ἐμπορεύεται 
Phoen. fr. IX. 6. σκληρὰς διαίτας 
Meleag. fr. IX, 5. πρὸς τὰς διαίτας 
---ἰδόντας Fr. inc. CLXI. 2. 

Διακαγάσσειν. μῶν τὸν λάρυγγα διε- 
κάναξέ σα καλῶς ; Cy. 157. 
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Διακεῖσϑαι. ὡς διάκειμαι Tr. 113. 
Διακενῆς "Tr. 753. 
Διακλύζειν. ἃ πόντος νοτίδι διακλύζει 
Iph. T. 107. 

Διακναίειν. ávSpémov γγῶμαι διέ- 
κναισαν Iph. A. 27. λαμπρὰν ὄψιν 
διακναίσει Ογ. 484. ψυχὴν διακναῖσαι 
Her. 297. μία ἀμφοτέρες ἄτη πατέρων 
διέκναισεν El. 1307. μελάϑροις δια- 
xvatouévec Med. 164. τῶν ἀγαϑῶν 
διακναιομένων Alc. 108. 

Διακογεῖν. διηκόνεν ( ministrabam ) Cy. 
405. διακονᾶσα κρυπτὰ Ion. 396. 

Διάκονος. δείπνων ἀνοσίων διάκονος 
Cy. 31. πιΞὸν εἶναι χρὴ τὸν διάκονον 
Eu. fr. IV, 1. 

Διακρίνειν. διὰ δ᾽ ἔκρινεν & τεκᾶσα γᾶ 
Dporác Alex. fr. XII. 4. ἅδης δια- 
κρινεῖ Cress. fr. 1. διακρινόμενον ἄλλο 
πρὸς ἄλλο Chry. fr. VII. 12. 

Διακροτεῖν. αὐτὴν διεκροτήσατ᾽ ἐν pé- 
ρει; Cy. 179. 

Διακωδωνίζειν. διεκωδώνισε Pal. fr. VI. 
Διακωλύειν, σὲ λιταὶ διακωλύσασ᾽ dp- 
φανὸν εἶναι παιδὸς Hec. 150. μόρον 
᾿Αδμήτα διακωλῦσαι Al. 34. 

Διαλαγχάνειν. ϑηκτῷ σιδήρῳ δῶμα 
διαλαχεῖν Ph. 68. ᾿Ακταίωνα διέλαχον 
κύνες Bac. 1290. 

Διαλαλεῖν. διαλαλήσομέν τί σοι Cy. 
174. 

Διαλαμβάνειν. αὐτὰ διαλαβὼν El. 373. 
Διαλλαγή. δυσλύτεος ἔχϑοσα τὰς διαλ- 
λαγὰς Ph. 378. εἰς διαλλαγὰς χωρεῖ 
ib. 440. ὅπλοισι τὲς διαλλαγὰς ποι- 
εἴσϑαι ib. 518. πολλῷ εὗρον ἐνδεεῖς 
διαλλαγὰς ib. 708. ὡς διαλλαγὰς 

ἔχοιμεν ἀλλήλοισιν Sup. 2090. διαλ- 
λαγὰς d reXeuévac Her. 820. 

Διάλλαγμα Hel. 592. 
Διαλλακτὴς κακῶν Ph. 471. 
Διαλλάσσειν. oic διαλλάξεις τέκνα Ph. 
448. ἄλλον διαλλάξαντα τοῖς κάτω 
νεκρὸν ΑἹ. 14. διαλλάξασαν ὁμογε- 
γεῖς φίλες Ph. 439. διαλλάχϑηϑ᾽ 

ἅμα τῆς πρόσϑεν ἔχϑρας Med. 896. 
διαλλάχϑητέ μοι Hel. 1251. 

Διαλύειν. νείκας διαλύεσϑε Or. 1679. 
δεσμὰ διελύϑη ποδῶν Bac. 447. ςρα- 
τεία διαλυϑεῖσα Iph. A. 495. 

Διαλυμαίνεσϑαι. ἥτις Ελλάδα διελυμῇ- 
varo Or. 1515. χρησμοῖς ἀδίκοις διε- 
λυμάνϑην Hip. 1350. σάρκας νεαρὰς 
--διαλυμανϑεὶς ib. 1344. 
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Διάλυσις κακῶν Ph. 438, ai διαλύσεις] Διαπρέπειν. πάντων διαπρέπεις ἀψυχίᾳ 
d ῥᾷδιαι Melan. fr. IX. 6. Al. 645. γυναικομίμῳ διαπρέπεις μορ- 

Διαμᾷν. διήμησ᾽ ᾿Ιφιγόνης παρηΐδα Ἐ].} φώματι Antiop. fr. XXXV. 2. 
1023. Διωπρεπής. διαπρεπεῖς ἐγένοντο Φρύγες 

Διαμάχεσϑαι. ἀναιδῶς διεμάχϑ τὸ μὴ] Or. 1488. διαπρεπεῖς εὐψυχίᾳ Sup. 
ϑανεῖν Al. 697. σιδήρῳ διεμάχοντο] 841. ἔλαφος διαπρεπὴς τὴν ϑέαν Iph. 
Sup. 678. A. 1588. πῶλοι διαπρεπεῖς ἐν εὐφρόνῃ 

Διαμεϑιέναι. τῷ δαὶ πατρῴαν διαμεϑῇς) Rh. 617. 
τιμωρίαν ; El. 978. διαμεϑεὶς τόνδε) Διαπρύσιος. διαπρύσιον κέλαδον Hel. 
μόχϑον Bac. 627. διαμεϑεὶς ξίφος Ib.| 1324. 

635. Διαπτᾶσϑαι Med. 1. 
Διαμείβειν. ᾿Ασιήτιδα γαῖαν Εὐρώπας Διαπτοεῖν. «ρατὸν φόβος διεπτόησε 
διαμείψας Iph. 'T. 398. Bac. 304. 

Διαμοιρᾷν. τέκνα λιπὼν Βάκχαις δε) Διαπτύσσειν. εἴ τις διαπτύξειεν Hip. 
διαμοιράσαι Hec. 1076. λόγχας £pa-| 985. 
μαι διαμοιρᾶσαι Hip. 1376. óc διε-͵ Διαπτυχή. δέλτα διαπτυχαὶ Iph. T. 
μοιράσω χρόα παιδὸς Hec. 717. 727. παρεὶς γραμμάτων διαπτυχὰς 

Διαμολεῖν. διαμολεῖτε Her. F. 1051. ib. 793. 
Διαμπὰξ Bac. 992. et 1012. Διάπυρος Cy. 627. 

Διάνδιχα Her. F. 1029. Διαπυρᾶσϑαι. κακῶς ἂν Τροίαν γε διε- 
Διάνοια. μετάδος ἐμοὶ σὰς διανοίας] πυρωσάμην Cy. 690. 
Sup. 57. Διαριϑμεῖν. ἴσας μοι ψήφες διηρίϑμησε 

Διανταῖος ὀδύνα lon. 766. Iph. T. 966. 
Διαντλεῖν. μακρὰς διαντλᾶσ᾽ ἐν δόμοις] Διαρμόζειν. διαρμόσας ἀπόπρο δεσποί- 
oikepíac Her. F. 1373. διαντλήσομαι! vac Or. 1452. 
«óvec An. 1218. Διαρπάζειν. ἄλλοις δόμον λείψειν διαρ-- 

Διανύειν. ij σε--- δεῦρ᾽ ἀεὶ διήνυσε Or.| πάσαι Al. 660. ὅταν Λοξία χρητήριον 
1663. διαύλες ἱππίες διήνυσε El. 825.| διαρπάσωσι Bac. 1335. 

Διαπαλύνειν. ξανϑὸν κρᾶτα διεπάλυνε Διαῤῥοή. τέμνει πνεύματος διαῤῥοὰς 
Ph. 1166. Hec. 567. περῶσα ποταμίες διαῤῥοὰς 

Διαπαντὸς Al. 891. et Iph. T. 1117. Rh. 919. οἶνος περάσας πνευμόνων 
Διαπείρειν. σφυρῶν σιδηρᾶ κέντρα δια-͵ διαῤῥοὰς Fr. inc. CXXXV. 
πείρας μέσον Ph. 26. Διαῤῥὼξ ἁρμὸς Iph. 'T. 262. 

Διαπεραίνειν. διαπεράνωμεν λόγες An.|Acacaóeiv. αὐτὰς διεσάφησ᾽ ὅσας κενὰς 
333. διαπέραινέ μοι ib. 1057. μορφῆς] Ph. 401. 
διαπεράνασϑαι κρίσιν Hel. 26. Διασιωπᾷν. διεσιωπῶμεν Hel. 1567. 

Διαπερᾷν. κνήμην διεπέρασεν 'Apy.| αὐτὰ διασιωπήσας Ion. 1566. 
δόρν Ph. 1403. διαπερᾷν Μολοσσίαν Διασκέπτεσϑαι. φέρε διασκεψώμεϑα Cy. 
An. 1249. 8 σιγῇ διεπέρασας Ἑλλάδα] 554. 
Sup. 117. Aiyaiov oióua διαπερᾷν) Διασπᾷν. διὰ ϑύελλα σπάσαι με Sup. 
Iph. A. 1601. Ἐὔξενον ἐπ’ οἴδμα! 830. ἵνα διασπάσωμαι χρόα Hec. 
διεπέρασεν lph. T. 396. διεπέρασ᾽] 1126. ὃν σκύλακες διεσπάσαντο Bac. 
ἸἸδαίαν νυμφᾶν σκοπιὰς Hel. 1339.| 339. 
rürov (scil. τὸν βίον) ὅπως ἥδιτα δια-͵ Διασπαρακτὸν σῶμα Bac. 1218. 
περάσετε Mer. F. 504. ἐπεὶ μόχϑες Διαςταϑμεῖσϑαι. ὃς ἡμῖν βίοτον---διε- 
διεπέρασε ib. 830. Σκαμανδρίες &a-| Ξταϑμήσατο Sup. 202. 
περῶν ῥοὰς Tr. 1151. σύμια διαπε-] Διαφξείχειν. ὃς διατείχει ϑεθ γύαλα 
ρῶσα Iph. T. 1392. An. 1093. διατείχων πόλιν ib. 

Διαπορϑεῖν. πόσον χρόνον διαπεπόρϑη-" 1091. 
ται πόλις ; Hel. 110. Διαςρέφειν. τὸν ἐδεὶς ἂν διαςρέψαι ποτὲ 

Διαπράττεσϑαι. διαπεπράγμεϑθα  Hel.| ῥήτωρ δύναιτο Pi. fr. VII. 2. 
864. τῷ «ai διαπεπραγμένῳ lon.|Awázpodoc. διαςτρόφες κόρας ἑλίσσασα 
353. πάντα διαπεπραγμένα εὕρηκα] Dac. 1120. cf. Her. F. 868. ἐν δια- 
Hel. 1193. . cpóootc ὄσσοις Bac. 1165. 
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Διασφαιρίζειν, διεσφαίριζε 
Πενϑέως Bac. 1134. 

Διασώζειν. διασῶσαι πόλιν Ph. 790. 
ἵν᾽ ἀνδρὶ τἀμὰ διασώσῃ λέχη Hel. 65. 

Διατέγγειν. διατέγγει βωμὲς Iph. T. 
404. 

Διατελεῖν χάριν Her. 435. 
Διατέμνειν. διατεμὼν χρόα Hec. 782, 
Διατηρεῖν. ὅς γε ταῦτα πάντα διατηρεῖ 
Fr. inc. B. 28. 6. 

Διατιϑέναι. ἐλπίδας διαϑέσϑαι καλῶς 
Ion. 806. τὸ σῶμα εἰ μοχϑηρῶς δια- 

ὅτω διατεϑεῖσαν τεϑέντες Epist. V. 
τὴν πόλιν Epist. II. 

Διατινάσσειν. κάρα διετίναξ᾽ ἄνω κάτω 
Βακχία διατινάξαντος 
τὰ Πενϑέως μέλαϑρα 

Iph. T. 282. 
δῶμα Bac. 606. 
διατινάξεται πεσήμασιν 10. 587. 

Διατριβὴ πολλὴ Ph. 758. 
Διάτροπος. 
559. 

Δίαυλος. á ςενὸν δίαυλον 
'Tr. 435. Εὐρυσϑέως δίαυλον 
Her. F. 1102. 

ἔβαν διαύλες Her. F. 662. 
διαύλες ἱππίας διήνυσε El. 825. 

Διαφέρειν. ἀρ᾽ οἱ τεκόντες διαφέρεσιν, 
διοίσει ψῆφον 

σὺ νῦν διάφερε 
τῶν κακῶν ib. 251. δόχμια κόρας 
διάφερ᾽ ὀμμάτων ib. 1962. δάκρυσι 

σκῆπτρά 
Iph. A. 

^ , 

τὴν £c αὔριον 

ἢ τροφαί; Hec. 599. 
Or. 49. cf. v. 1659. 

διοίσω πότμον Hip. 1143. 
σοι μόνον διαφέρειν----δεῖ; 
1195. εἰ διοίσει νύκτα 
Rh. 600. ἅπαις διοίσει ib. 980. 
ϑανθᾶσι διαφέρειν βραχὺ "Tr. 

793. διήνεγκαν κόρας ib. 1085. 

ιήνεγκ᾽ ὄγκον lon. 15. 
φέρεσιν ib. 382. 
JEol. fr. VIII. 
ἔχϑρας διαφέρει Hip. fr. XVII. 
φέρασιν αἱ φύσεις Melan. fr. VII. 3. ἃ δοκεῖς ἡμῖν εἰδέναι διαφέρειν Epist. 

διαφέρων κηρύγματα Sup. 382. Afisua διαφέρων ἐσφενδόνα ib. 715. ta 
Iph. T. 1326. δὲ tw Cy. 680. εἰ λέκτρα διέφυγες τάδε Hel. 800. δια- φυγεῖν μόρον ib. 1088, πολλοὶ οἷδμα 
διέφυγον ϑαλάσσιον Bel. fr. XXI. 9. δεσμὰ διαφυγὼν Bac. 647. διαφυγὼν 

διαφέρει 

σάρκας 

διάτροποι τρόποις Iph. A. 

ῴκιται τέρας 

tic ἅδο 
πολλοῖς διαύλοις κυ- 

μάτων φορόμενος Hec. 29. δισσὲς ἂν 
δισσὲς 

τοῖς Διαφϑορά. 
1248. 

πάντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω διέφερον Bac. 
ϑεες διαφϑοραὶ Ph. 87 σέβων βίον διήνεγκε Hel. 10. Yaspóc| δράσιν διαφϑοράς ; 

μορφαὶ δια- 
τολμήματα] Med. 75. 

ἄκαιρος εὔνοι dOtv| Er. fr. I. 9. 
δια- 

, 
- εὔγειν. ὥστε διαφυγεῖν τἐμὸν δόρυ 
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vóvac Hel. 882. διαφυγὼν φόνον ib. 
1629. διαφυγᾶσα πολεμίως Ion. 1254. 
τὰ διαφυγόνϑ᾽ ὑπ᾽ ἀργίας Her. F. 592. 
διαπέφευγέ μ᾽ ὁ ξένος Bac. 642. 

Διαφϑείρειν. φύσιν διέφϑειρε Hec. 598. 
cf. Eu. fr, V. 3. ἐμοὶ ψυχὴν διέφϑαρκε 
Med. 226. χεῖρα à διαφϑερῶ ib. 1055. 
φαρμάκῳ διαφϑερεῖν Mip. 389. διά 
μ᾽ ἔφϑειρας ib. 1357. μὴ σὲς διαφϑείρῃ 
γάμος ΑΙ]. 317. τὸ rà ϑεᾶ y 8 διέ- 
φϑειρέν μέ πω μάντευμα Iph. T. 719. 
τὸς ἐχϑίτος γάμοισι τοῖς ἐμοῖς διαφϑε- 
ρῶ 'Tr. 405. vócov διαφϑεῖραι Hel. 
890. τὸ δίκαιον τῷ πατρὸς διαφϑερεῖς 
ib. 9260. τέτος πῶς διαφϑεῖραί με δεῖ; 
Er. fr. I. 22. δῆλον ἐσϑλὸν r8vop 8 
διαφϑερεῖ Melan. fr. VI. 1. ὁ πολλῶν 
φρένα διαφϑείρων (Ed. fr. VII. 1. 
λύπη μάλιςά γ᾽ ἡ διαφϑείρεσά με Or. 
398. πειϑὼ διαφϑείρεσα τῆσδε Tr. 
907. μδ διαφϑείρας λόγες Phi. fr. 
XIII. 1l. óc διαφϑερῶν Hip. 992. 
πολλὰ διέφϑορα Med. 849. ei μὴ τὰς 
φρένας διέφϑορε ϑνητῶν Hip. 1014. 
εἰ διαφϑαρήσεται Hec. 802. ἢ àé- 
[AL βίος Hip. 376. τῷ τρόπῳ 
ιεφϑάρη ib. 1008. ἔχεις μοῖραν, ἡ 

διεφϑάρης ib. 1436. vóuoc παλαιὸς 
δαιμόνων διεφϑάρη Sup. 563. τὰ 
Θησέως ἐκ ὄκνῳ διεφϑάρη ib. 697. 
διεφϑάρμεσϑα Iph. T. 1028. ὁ δια- 
φϑαρήσεται Bac. 318. λύπῃ σὰς διέ- 
φϑαρσαι φρένας Hel. 1908. τένι τρό- 
πῳ διεφϑάρη ; lon. 347. τὸ διαφϑαρὲν 
φρενῶν Or. 297. 

φίλων διαφϑορὰ Hip. 682. 
πολεμίοις ὑμᾶς ἐϑρεψάμην διαφϑορὰν 
Her. F. 459. αἱματωποὶ δεργμάτων 

« ὅσας---εὗρον ἀγ- 
Ion. 617. 

εἰ καὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει 
πεσσῶν ὁμοίως διαφοραῖς 

Διαφορά, 

Διαφορεῖν. δαμάλας διεφόρον σπαρά- 
ypacu Bac. 738. ϑηρὸς ἄρϑρα Oe o- 
ρήσαμεν ib. 1208. πτερωτοῖς διαφο- 
ρῶν τοξεύμασι Her. F. 571. διεφο- 
ρϑντο σαρκὸς ἐνδυτὰ Bac. 745. 

Διάφορος. διάφοροι τῶν πάρος λελε- 
γμένων μύϑων Iph. A. 402. οἱ vó- 
μοι διάφοροι Bac. 484. χρήμασιν 
διάφοροι Her. F. δ85. πολλὰ πολλοῖς 
εἰμὲ διάφορος βροτῶν Med. 579. διά- 
$opot φύσεις βροτῶν Iph. A. 558. 
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φρένας διαφόρες πολὺ Hel. 100. διά- 
φορα πολλὰ ϑεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ 
Sup. 612. τῶν ἄλλων διάφορ᾽ ἐπὶ 3e- 
σφάτων πολλὰ Her. 407. 

Διαφυλάσσειν. τὸ Κάδμε διεφύλασσον 
ἱππικὸν Sup. 682. διαφυλάξασϑαι 
πόλιν Iph. A. 369. 

Διαχαλᾷν. διαχαλᾶτέ μοι μέλαϑρα 
Iph. A. 1340. 

Διαψαίρειν. γλώσσῃ διαψαίρεσα μυκ- 
τήρων zópec Fr. inc. CCXIII. 

Δίβαμος Rh. 215. 
Aí(JoNoc. δίβολον ἄκοντα πάλλων Rh. 
374. 

Δίγονος. δίγονα σώματα El. 1179. 
Δίδαγμα. ὁ χρόνος δίδαγμα ποικιλώ- 
τατον Bel. fr. XXII. 3. διδαγμάτων 
ilóvzov Sis. fr. I. 25. 

Διδακτός. 3) evavópta διδακτὸς Sup. 914. 
ὅσοις διδακτὸν μηδὲν Hip. 79. κἀτ᾽ 8 
διδακτὸν, sc. τὸ τῆς τύχης Al. 789. 

Δίδαξις. δίδαξιν ἐσῦθλᾷ Mec. 601. ' 

Διδάσκαλος. τὸν νᾶν διδάσκαλον ἔχασα 
(Tr. 647. τῆς ἀνοίας τὸν διδάσκαλον 
Bae. 345. τόλμης καὶ ϑράσες διδά- 
σκαλον Hip. fr. VI. 1. τύχην εἴχο- 
μεν διδάσκαλον Med. 1205. ἡ ὁμιλία 
πάντων γίγνεται διδάσκαλος An. 685. 
αὗται διδάσκαλοι κακῶν 10. 947. αὖ- 
ταί γ᾽ εἰσὶν αἱ διδάσκαλοι Sup. 771. 

Διδάσκειν. δίδαξον τὅτο Hec. 1208. 
πολλὰ διδάσκει μ᾽ ὁ πολὺς βίος Hip. 
252. αὐτάς τις σωφρονεῖν διδαξάτω 
ib. 667. τί τέχνας μυρίας διδάσκετε: 
ib. 917. φρονεῖν διδάσκειν ib. 920. 
γαμβρὰς διδάξω, καὶ διδάξομαι λόγες 

An. 740. διδάσκεις μ᾽, ἔνϑα πημάτων 
κυρῶ Tr. 680. διδάξω σ᾽, ὡς καλῶς 
ἔχει τόδε Bac. 287. δίδασκέ μοι 

τοιόσδε τέσδε παῖδας Her. 574. ἐγὼ 
διδάξω ῥᾳδίως ib. 1022. τίς διδάξει 

σ᾽ ἄλλος ; Hel. 586. διδάσκει ἄνδρα 
τῇ χρείᾳ κακὸν El. 376. ἐδίδαξα ra8- 

μῷ λόγῳ Alcmoon. fr. VI. 3. vid. not. 
μὴ δίδασκε rd καλὰ φαίνεσϑαι καλὰ 
And. fr. VII. 2. διδάξαι σὲ βόλομαι 
Peliad. fr. VI. 1. μεσικὸν ἔρως δι- 

δάσκει St. fr. VIII. 2. χρεία διδά- 
σκει σοφὸν ΤῈΪ. fr. XIX. 2. τὰς à- 

δάσκοντας τάδε lon. 451. 78 διδά- 

£avroc βροτὸς An. 958. ταυτὶ διδά- 

ἕων ἦλϑον Sup. 154. διδάσκα Hec. 

299. s νῦν διδαξόμεσϑα τὸς φίλος 

φιλεῖν Hel. 1442. ὑπ’ αὐτθ τᾶ διδά- 

Διδόναι. 
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σκεσϑαι φιλεῖν And. fr. VII. 6. εἴπερ 
καὶ βρέφος διδάσκεται λέγειν Sup. 914. 

παῖδα ὅδναι σφάγιον Hec. 
305. ἡδίξαν χέρα δὸς ib. 410. cf. v. 

440. λύσαι πρύμνας---δὸς ἡμῖν ib. 
540. κακὸν δίδωσι καρπὸν ib. 595. 
μὴ δίκην δώσϑθσιν ib. 803. Plura hu- 
jus dictionis exempla vid. sub Δέκη. 
ἐκ ἂν εἶχον τήνδε σοι ὃδναι χάριν 
Hec. 899. cf. Or. 104. Med. 719. 
Al. 61. Iph. T. 507. Hel. 946. et 
1007. Her. F. 321. El. 1138. et 1146. 
δεινὰ τἀπιτίμια δαίμων δέδωκεν Hec. 
1087. ὃν ἐμοὶ πατὴρ δίδωσι---τρέφειν 
ib. 1134. τὸν χρυσὸν δδναι πενομέ- 
vow ib. 1220. αὐτῷ ταῦτά σοι δίδωμ᾽ 
ἔχειν ib. 1276. 8 λότρ᾽ ἔδωκε χρωτὶ 
Or. 42. δὸς τόξα μοι κερϑλκὰ ib. 268. 
ὕπνῳ βλέφαρον δὸς ib. 302. ἐμοὶ τῶν 
σῶν μηδὲν δίδα ib. 641. ἕν τόδ᾽ ἡμῖν 
ἀνϑ᾽ ἑνὸς ὅδναι σὲ χρὴ ib. 650. ψυ- 

χὴν ἐμὴν δὸς τῷ varplib. 661. ὅταν 
ὁ δαίμων εὖ διδῷ 10. 666. δύναμιν 
ijv διδῷ ϑεὸς ib. 684. τὸ ὄμμα φαι- 
δρωπὸν £O(08 τοῖσιν Αἰγ. φίλοις ἴθ. 
802. δίδως μοι πολεμίων τιμωρίαν 
ib. 1160. δότ᾽ εὐτυχῆσαι τῷδε κ. τ. X. 
ib. 1248. κύόραισι δίδοτε διὰ βοςρύ- 
χων ib. 1207. δὸς ἀγγελίαν ἀγαϑάν 
τινά μοι ib. 1276. Πυλάδῃ ἀδελφῆς 
λέκτρον δὸς ib. 1659. ἡνίκ᾽ ἂν διδῷ 
πατὴρ ib. 1672. δίδωσι βεκόλοισιν 
ἐκϑεῖναι βρέφος Ph. 25. ὀχήματα 
τροφεῖ δίδωσιν ib. 45. δὸς ξύμβασιν 
τέκνοις 1b. 85. cf. v. 590. αἰχμαλω- 
τίδας----δ σειν Τριαίνᾳ ib. 195. ὅταν 
ὄμματ’ ὄμμασιν διδῷ ib. 4656. πατέρα 
μοι δὸς εἰσιδεῖν 10. 618. πολεμίοις 
δώσω πόλιν; 10. 741. πικρὰς yósc 
δώσεσι Θηβαίᾳ χϑονὶ ib. 890. φόνιον 
αἷμα γῇ δδναι χοὰς lb. 940. ἐδ᾽ ἂν 
τὸν abr8 παῖδά τις δοίη κτανεῖν ib. 
973. δειλίᾳ με δίδωσι 10.100]. ψυς 
χὴν δώσω τῆσδ᾽ ὑπερϑανεῖν χϑονὸς ib. 
1005. ἤάργει εὐκλεᾶ ὃὅδναι λόγον 
ib. 1257. δός μοι κτανεῖν ἀδελφὸν 
ib. 1376. cf. v. 1388. μείζω τῆς ἐμῆς 

σωτηρίας εἴληφας, ἣ δέδωκας Med. 
535. δότε μητρὶ δεξιὰν χέρα ib. 1070. 
cf. Her. 808. δός μοι χρωτὸς ψαῦσαι 
τέκνων Med. 1402. εἰς ὄχλον δᾶναι 
λόγον Hip. 986. κρείσσω δίδωσι τῆς 
τυραννίδος χάριν ib. 1020, πατήρ 
σοι πόντιος ἔδωχ᾽, ὅσον περ χρῆν ib. 
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1319. σοὶ τιμὰς μεγίτας δώσω ib. 
1425. εὖ δοίης ΑΙ. 1007. λέχος 
δίδωσι πολλαῖς εἷς ἀνὴρ Απ. 210. 
ϑυγατρὶ δώσω κτανεῖν ib. 4438. ϑεοί 
σοι δοῖεν εὖ ib. 751. πημάτων δοίης 
λύσιν ib. 901. σὲ πατρὸς δώσω χερὶ 
ib. 985. ἐχϑρῶν μοῖραν εἰς ἀνατρο- 
φὴν δαίμων δίδωσι 1". 1009. 82" ἀναί- 
ρεσιν (Sc. τῶν νεκρῶν) δᾶναι ϑέλεσι 
Sup. 19. ξένοις ἔδωκας ᾿Αργείας κό- 
pac; ib. 135. cf. v. 145. et 221. ὃν 
τόδ᾽ ἡμῖν δίδως κρεῖσσον ib. 409. μά- 
ϑησιν κρείσσω δίδωσι ib. 420. κακοῖσιν 
ὅταν δαίμων διδῷ καλῶς ib. 463. τὸς 
νεκρὸς ϑάψαι δὸς ἡμῖν ib. 559. δᾶναι 
μέρος ib. 570. ἐκ ἄκοντί μοι δίδως 
ἔπαινον lb. 858. ἐχ ὡς τάχιτά με 
σκότῳ δώσετε ; ib. 110, ὅρκια δῶμεν 
τῷδ᾽ ἀνδρὶ ib. 1231. δίδωσ᾽ ἑλέσϑαι 
ϑυγατρὶ μνητήρων ἕνα Iph. A. 68. 
δός μοι δεξιᾶς τῆς σῆς ϑιγεῖν ib. 471. 
ἔδωμι ib. 472. τᾶς '"EMévac ἐν βλε- 

φάροισιν ἔρωτα δέδωκας ib. 585. μα- 
καρίαν με ξέναισι---δὸς ib. 629. ἀμε- 
λίᾳ δὸς αὐτὰ ib. 850. φίλας χάριτας 
ἔδωκα ib. 1222. ὄμμα δὸς φίλημά 
τε ib. 1298. δίδωμι σῶμα τὐμὸν 'Ελ- 
λάδι ib. 1397.  séóca περίβολα δί- 
Qore ib. 1477. δάκρυά σοι δώσομεν 
ἁμέτερα ib. 1489. , , 

κλεινότατον sé- 
φανον δὸς---ἀμφιϑεῖναι ib. 1530. δὸς 
γενέσϑαι πλᾶν νεῶν ἀπήμονα ib. 
1575. πλδν ὄριον δίδωσιν ἡμῖν ib. 
1597. ἀδελφῷ βόλομαι δδναι χοὰς 
Iph. T. 61. r&ro δὸς τῇ τύχη ib. 
501. δάκρυα καὶ κόμας δότω τάφῳ 
ib. 703, ὅρκον δότω μοι ib. 735. 
δώσω ib. 744. ἐξαίρετόν μοι δὸς τόδε 
lb. 755. τὸν ὅσιον δώσω φόνῳ ib. 
1087. ὁσία δίδωμ᾽ ἔπος τόδε ib. 1161. 
εἰ μὴ κτανεῖν----ϑεὸς δίδωσιν Rh. 598. 
τρέφειν o' 8 βροτείαν ἐσχάραν δίδωσιν 
ib. 929. νίκαν δοίη δαέμων ib. 996. 
ἐμοὶ δώσειν φησὶ πῦρ κεραύνιον Tr. 
80. d γέρας δῶκεν ib. 254. ἐμὲ 
ϑηρσὶ δώσασιν δάσασϑαι ib. 450. δῶ 
odic αὔραις φέρεσϑαί σοι τάδε ib. 

454. μέλαιναν αἴγλαν ἔδωκεν ib. 
δδ0. τάδε σοι δίδομεν πλήγματα 
κρατὸς ib. 788, κτανεῖν ἐμοί νιν ἔδο- 
σαν ib. 874. cf. v. 878. et 902. δὸς 
THc ἐναντίες λόγες ἡμῖν ib. 907. 
δώσω τόδ᾽ αὐτῇ" τῆσδε δ᾽ 8 δώσω x«- 
pu ib. 918, σὰς ἐς ὠλένας δᾶναι Ib. 
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1143. παῖδα δᾶναι τάφῳ ib. 1146. 
ὃν φιλήμασιν ἔδωκεν ib. 1176. ἐκ 
εἰς κάλλος τύχας δαίμων δίδωσιν 
ib. 1202. ὀρϑίαν ὅταν σάλπιγγος 
ἠχὼ δῶσιν ib. 1267. Ὀδυσσέως χρὴ 
εἰς χεῖρα δᾶναι τήνδε ib. 1286. 
γέρας τε καὶ τυραννίδα Πενϑεῖ 
δίδωσι Bac. 44. ᾧ κράτος δίδωμι 
γῆς ib. 213. ὕπνον---δίδωσιν ib. 
283. τῷ ϑεῷ τιμὴν δίδω ib. 342. 
τὸν χείρονα δῶκ᾽ ἔχειν olve τέρψιν 
ib. 422.. ἔδωκεν ἐκ ἄκων χέρας ib. 
437. δίδωσιν ὄργια ib. 470. λευκὸν 
ἐδίδοσαν γάλα ib. 699. τὴν ἄμπε- 
λον O8va« βροτοῖς ib. 771. Σπαρτῷ 
μ᾽ ἔδωκας ᾽Ἔχίονι ib. 1273. Μά- 
ρων μοι πῶμ᾽ ἔδωκε Cy. 141. γνόμι- 
cua δώσομεν ib. 159. τὰ Ἑλλάδος 
ὀνείδη Φρυξὶν dk ἐδώκαμεν ib. 295. 
ξένια δδναι ib. 300. καλὸν τὸ πῶμα 
δίδως ib. A18. cf. v. 451: ὃν πιεῖν 
ἔδωκά σοι ib. 618, καλόν γε τὸ γέρας 
τῷ ξένῳ δίδως 10. 548. πλέων τὸν σκύ- 
φον δίδε! 1". 553. δὸς ὅτω ib. 555. δὸς 
μηδὲν Her. 176. ὅστις---ἐκ χερῶν δώ-: 
σει τέκνα ib. 415. τὴν ἐμὴν ψυχὴν δί- 
Op ἑκᾶσα τοῖσδε ib. 552. νεκρὸν τοῖς 
μετελῦδσιν φίλων δώσω ib. 1024. 
κακὸν αὐτοῖς νότον δώσω ib. 1043. 
χρὴ κυσὶν δδναι ib. 1051. δάκρυα 
σοῖς δώσεις φίλοις Hel. 465. πικρὲς 
λόγες ἔδωκα ib. 489, ὃς d δώσει βο- 
pàv ib. 509. μ᾽ ἑλὼν ϑέλει Q8vat rv- 
ράννοις ib. 559. ij o eic ἐμὰς ἔδωκεν 
ὠλένας λαβεῖν ib. 630. κέλευϑον δὸς 
καϑαρσίῳ φλογὶ 10. 875. δᾶναι δίφρος 
ib. 1046. δᾶναι πορϑμίδα ib. 1067. 
ἀρκέσει, à" v διδῷς ib. 1278. διδές γε 
μὲν δὴ, δυσγενὲς μηδὲν δίδω ib. 1275. 
cf. v. 1280. Aerpoic χρόα ἔδωκα ib. 
1400. ἐντάφια δδναι νεκρῷ ib. 1420. 
ϑεοὶ σοὶ δοῖεν, o. ἐγὼ ϑέλω ib. 1421. 
ἢν σὴν εἰς ἔμ᾽ εὔνοιαν δίδως ib. 1441. 
δώσει όϑῳ τὸν αὑτῷ παῖδα Lon. 69. 
ef. v. 775. 781. 788. 1532. 1536. et 
1561. δὸς χερὸς φίλημά μοι σῆς ib. 
819. ἔδωκε πλῆρες τεῦχος ib. 1184. 
δῦναι φάρμακον ib. 1185. τὰς σπον- 
δὰς Se8 δίδωσι γαίᾳ ib. 1193. ἱερὸν 
τὸ σῶμα τῷ ϑεῷ δίδωμ᾽ ἔχειν Ib. 1285. 
ὃ σϑένος τῇ uy χϑονὶ δίδωσιν ib. 
1585. δίδωσι μισϑὸν Εὐρυσϑεῖ μέγαν 
Her. F. 19. τὸ σῶμα 8 δίδωσι τοῖς 
ἐναντίοις ib. 200, δὸς τέσδε τύμβῳ 
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ib..1360. δίδε χεῖρ᾽ ὑπηρέτῃ φίλῳ 
ib. 1398. (0e δέρῃ σὴν χεῖρα ib. 
1402. "Opézmv Στροφίῳ ἔδωκε τρέφειν 
ἘΠ. 18. δάκρυα ἔδωκα ib. 91. κοινῇ 
δίδωμι T8TO νῷν ἀμφοῖν ἔχειν ib. 232. 
ξένοις ὅδναι ib. 428. χρόνῳ αὐτὰ 
δώσομεν lb. 597. νίκην δὸς ἡμῖν 1}. 
675. δὸς πατρὸς τοῖσδε τιμωρὸν δίκην 
ib. 676. χεῖρας ἡ δίδωμ᾽ ἐμὰς ib. 

078. σῶμα σκότῳ ó8vavib. 960. Πυ- 
λάδῃ ᾿Ηλέκτραν δὸς ἄλοχον ib. 1249. 
δότω πλότϑα βάρος ib. 1287. φονίαν 
ἔδοσαν μητρὶ γενέσϑαι ib. 1304. δί- 
δωσιν εὔφρερον κόραις Dan. 23. ἃ 
μή ἐξι τῷ πένηϑ᾽, ὁ πλέόσιος δίδωσιν 
JEol. fr. VI. 6. τὸ συνετὸν ὁ ϑεὸς 
δίδωσιν Alex. fr. XII. 10. σοὶ τὰς 
τύχας ἀσϑενεῖς ἔδωχ᾽ ὁ δαίμων And. 
fr. XV. 2. τίς πετραῖον σκόπελον 
ὀδύναισι δώσει; Antig. fr. XVI. 4. 
ἐλπίδας δίδως Ar. fr. XVIII. 2. 

ὠτέραν τήνδ᾽ ἐγὼ δίδωμί σοι πληγὴν 
Cresph. fr. XI. 1. γυναικὶ ὅδναι χαλι- 
γδς Cress. fr. XI. 2. δώσω τὴν ἐμὴν 
παῖδα κτανεῖν Er. fr. I. 4. cf. v. 43. 
ἴσον σεαυτὸν εὐσεβεῖν πᾶσι δίδε ejusd. 
fr. 11. 8. τὸς yápsc δίδωσι τὲς πρώτος 
ἔχειν lb. 15. μοὶ δὸς χέρα ib. 32. πολ- 
λὴν δίδωσιν ἐλπίδα Inus fr. XII. 2. ᾧ 
ϑεοὶ διδῶσι μὴ φῦναι τέκνα Melan. fr. 
XII. 4. πολλὰς ὁ δαίμων τᾶ [Da 
μεταΞάσεις ἔδωκεν ἡμῖν CEd. fr. XI. 2, 
πῶλον ἂν δίδως ἕνα Scl. fr. V. 1. 
ὅδναι πλδσίῳ κακῷ Fr. fal. cit. V. 6. 
εἴ μοι τὸ Νεςόρειον' εὔγλωσσον μέλι--- 
δοίη ϑεὸς Fr. inc. Χ, 2. πολλὰς προ- 

φάσεις δίδωσιν Fr. inc. CV. 2. πολ- 
λοῖς ὁ δαίμων μεγάλα δίδωσιν εὐτυ- 
χήματα Fr. inc. B. 13. 2. τοῖς ϑη- 
ρίοις ἔδωχ᾽ ἑκάτῳ μίαν. φύσιν Fr. inc. 
Β. 14. 8. ὁ διδὲς ἐγὼ Or. 1677. τὴν 
χάριν σοι διδὲς Ph. 449. τοῖς ϑανδσι 
τιμὰς διδόντα ib. 1331. γάμων φερνὰς 
διδὸς Αἵμονι ib. 158]. τῷ πλότῳ δι- 
δὸς τὸ πλεῖτον Sup. 407. διδὲς πολ- 
λὴν χάριν ib. 414. σκληρὰὼ τῇ φύσει 
διδὸς ib. 884. διδες πρόσρησιν ἑξῆς 
πᾶσι Iph. Α. 841. ϑεδ σοι τὴν τύχην 
διδόντος εὖ 1b. 890. ϑυσίας ἐχ ὁσίας 
Ἕλλησι διδὲς Iph. T. 466. 38 δι- 
δόντος Rh. 103. cf. Epist. IV. φίλα 

διδὲς προσφϑέγματα Tr. 1184. χεί- 
λεσιν διδὲς ὀδόντας Bac. 621. διδὲς 
τοῖς φίλοισι Cy. 531, πατρὸς γῆν δι- 

e 
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δόντος lIon.1296. εὐνομίᾳ χάριν διδὸς 

Her. F. 779. μὴ ᾿᾽πιτακτὰ φάρμακα 
διδόντα Bel. fr. XVIII. 8. τῷ πλε- 

σίῳ, τῷ τε μὴ, διδὲς μέρος Er. fr. II. 
7. ἄϑλα κοττάβων διδὸς (ἔπεϊ. fr. 
VIII. 8. τῇ νόσῳ διδὸς χρόνον Fr. 
inc. LXVII. 1. διδὲς αἰτεῖν δοκῶ Fr. 

inc. CXXXIV. 2, μισϑὲς διδόντες 

Hec. 818. λυπρὰν χάριν; ἀναγκαίαν 
δ᾽ ἐμοὶ διδόντες Ph. 485. ὄτε γέρας 
πατρὶ, Br ἔξοδον διδόντες ib. 882. 
ϑεῶν διδόντων Hip. 1434. τρεῖς ἡλίει 
διεξζόδες ϑέᾳ διδόντες An. 1088. ἐ 
διδόντες ἀμπνοὰς ib. 1198. ὁρῶσιν οἱ 
διδόντες εἰς τὰ χρήματα Peliad. fr. 
VII. Ἰδαῖον βόέταν κατάρᾳ διδδσα 
Hec. 940. διδᾶσα ϑόρυβον ib. 1111. 
σὲ μυρίοις πόνοις διδδσα ΟΥ. 1663. 
τελεσφύρον διδᾶσα χρησμὸν Ph. 644. 
χάριν ἀχάριΞξον εἰς ϑεὸὲς διδᾶσα 1b. 

1745. 8s ἔρον Hip. 449, λίαν 
διδδσα μεταβολὰς Iph. T. 722. διδᾶσα 
φάος 'l'r. 828. φίλον διδδσα δέλεαρ 

ἀνδρὶ ib. 695. πιτύλες διδδσα χειρὸς 
ib. 1230. τὴν ἐμὴν ὥραν γάμβ διδδ- 
σαν---κατϑανδμένην Her. 580. τἀμὰ 
λέκτρ᾽ ἄλλῳ διδᾶσα Hel. 1650. 008a 
πρὸς σέ μοι παῤῥησίαν ἘΠ. 1050. ἀπό- 
$ovov αἷμα δὲς ματέρος Or. 192. 
ἡδονῇ δὸς Ph. 21. δος τῷ δ᾽ ἀνάσσειν 
πατρίδος ib. 480. ὁρκίες δὲς ϑεὸς ib. 

484. ἀρὰς παισὶ δὸς 1b. 1605. τὸν 

δόντα αὐτῷ ϑυγατέρα Med. 262. cf. v. 
288. μισϑὸν δόντα An. 610. ἄγγελον 
γλῶσσαν λόγων δὲς Sup. 204. 3:8 
κατασκευὴν βίῳ δόντος 10. 215. κάλ- 
Atsov ἔρανον δὸς 10. 303. εἰς τὸ κοινὸν 

δὲς Iph.. T. 673. o πάντ᾽ ἐγὼ δὲς 

τἀμὰ ib. 714. ἐρημίᾳ δὸς Tr. 97. 
φρατηλάτῃ εἰς χεῖρα δός νιν ib. 296. 
ἡδονὰς τὰς οἴκοϑεν τέκνων ἀδελφῷ δὲς 
ib. 372. ϑύρσον δὲς εἰς χεῖρα Bac. 
25. μυρίον δὲς χρυσᾶ saSpov ib. 810. 
δές μοι τὸ πῶμα Cy. 678. ἐκεῖσε τὸν 
v8y δὲς lon. 1370. δὲς ἐς ἀγκάλας 
κοινωνίαν δύτηνον Her. F. 1562. τὴν 
παῖδα δὲς ἐμοὶ Alcmwon. fr. XI. 1. 
πόντῳ δόντες τὴν ξένην Iph. T. 1353. 
ἀοιδὰς δόντες vsépoic βροτῶν 'Tr. 1245. 
μίαν μοι χάριν δόντες Hel. 1466. 
χρόνῳ δόντες ravra lon. 575. χοὰς 

τάφῳ 08ca Or. 125. πικρὸν φίλημα 
δῦσα δεξιάν τ᾽ ἐμοὶ Iph. A. 679. γό- 
νασι σοῖσι σῶμα O80 ἐμὸν ib. 1221. 



AIEII AIKA 

ποινὼς 686 ἀντιπάλες Iph. T. 4406.| Διεργάζεσϑαι. διέργασαί μ᾽ ἄγων Hec. 
κόμας μητρὶ δᾶσα φέρειν ib. 820. πά- 
pepyov ὗδσα τῶτο τῆς τύχης Hel, 931. 
ἐκ εἶ τι δώσων τῇ περίσσ᾽ εὐκαρδίῳ ; 

ψυχῆς ἀγῶνα τὸν προκεί- 
ϑανάτα 

δῶρον ἐκ αἰσχρὸν πόλει δώσων Ph. 
1021. Δαρδανίας ἄταν ϑεᾷ δώσων 

Hec. 579. 
μενον πέρι δώσων Or. 846. 

Tr. 535. κοινῶν λόγων δώσοντες ἀλ-- 
λήλοις ἔριν Bac. 714. τὰ φίλτατα 
δώσεσα Iph. A. 459. σωτηρίαν "EA- 
λησι δώσεσα ib. 1474. κυσὶν δοϑήσε- 
ται Ph. 1044. τάφῳ δέδονται Sup. 
757. δοϑῆναι Μέροπι Phaéth. fr. I. 
l. δάμαρ δοϑεῖσα “Ἕκτορι An. 4. 
Νεοπτολέμῳ δορὸς γέρας δοϑεῖσα ib. 
Io: 

Διδυμογενὲς ἄγαλμα Hel. 207. 
Δίδυμος. λέοντες δύω διδύμω Or. 1401. 
διδύμων ποταμῶν Ph. 892. δίδυμοι 
ϑῆρες ib. 1304. διδύμοις γάλακτος 
παρὰ μαςοῖσιν ib. 1524. δεσμοῖς διδύ- 
μοις lph. T. 4506. δίδυμον ἂν ijflav 
ἔφερον Her. F. 657. διδύμα πραπίδων 
γνώμα An. 48]. διδύμες πόντα πέ- 
rpac Med. 433. δίδυμοι ἄρκτοι Pi. 
fr. III. 3. δίδυμον πένϑος Hip. 1846. 
δίδυμα τέκνα Ph. 1295. ἀμφὶ λέκ- 

Διερείδεσξ αι. 

909. σὲς φήλες διεργάσῃ ; Hip. 613. 
φόνον καινὸν διειργάσασϑε "Tr. 1160. 
ἐν ᾧ διεργασϑεῖτ᾽ àv Her. 175. 

3 σκολιῷ σκίμπωνι χερὸς 
διερειδομένα Hec. 66. σκήπτρῳ Πριά- 
pe διερειδομένα Tr. 150. 

Διερέσσειν. φλογέας δαλοῖσι χέρας διε- 
ρέσσοντας Tr. 1258. 

Auépxea Sat. διέλϑοι r&ro Ph.1023. ἐπί- 
φϑονος λόγος διελϑεῖν Med. 530. διέρ- 
χεται ςέγας ib. 1163. ἀκήρατον λει- 
μῶνα διέρχεται Hip. 77. κἀμὲ διῆλϑέ 
τι Sup. 288. πύλας διῆλϑον ib. 753. 
διῆλϑε χ᾽ ἅτερον λόγον τινὰ Iph. T. 
672. διῆλθον ἑπτὰ περιδρομὰς ἐτῶν 
Hel. 782. κᾷνπερ διέλϑῃ λαιμὸν Ton. 
1037. δρόμων ἀγάλματ᾽ εὐτυχῆ διῆλϑε 
Her. F. 426. μυρίων πόνων διῆλθον 
ἀγέλας ib. 1270. ἐφ᾽ ὅσον διέρχεται 
CEd. fr. XVII. 8. χρὴ διελϑεῖν πρὸς 
τέκνων γικώμενον Fr. inc. XL. 4. et 
inc. B. 48. 4. πολλάκι μοι πραπίδων 
διῆλϑε φροντὶς Fr. inc. CLXXXVII. 
l. ἡλίες μυρίες μόγις διελϑὼν Hel. 
659. διελϑὼν εἰς βραχὺν χρόνον μονῆς 
Her. F. 957. δέκα διελϑέσας ἔτη 
Hel. 113. 

roov διδύμων An. 124. cf. v. 465. Διευνάζειν, vel ᾷν. διά τ᾽ εὐνᾶσαι τὸν 
δίδυμα τόξα Χαρίτων Iph. A. 548. 
δίδυμα μέμονε φρὴν Iph. T. 656. à- 
δυμα Διὸς τέκεα Hel. 222. διδύμων 
προσώπων φῶς Ion. 188. 

Διείδειν. ὅτῳ χρὴ τὸν κακὸν διειδέναι 
Med. 518. 

Διείργειν. ταύτας διείργει ἄλλη μία 
T hex. fr. V. 6. ii 1 

Διεκπερᾷν. τὸν (Mov χρὴ ὡς püsa— 
διεκπερᾷν Sup. 954. ἅπερ δεῖ κατὰ 
φύσιν διεκπερᾷν Hyp. fr. IV. 8. 

Διελαύνειν. ἥδε σ᾽ ἡμέρα διήλασεν ἠλευ- 
ϑερῶσϑαι Her. 788. πέραν διελά- 
σαντες ἀλλήλων ὄχες Sup. 676. 

Διεμπολεῖν, τάσδε διεμπολήσομεν Bac. 
512. 

Διήκειν. 
ἐμὸν βίοτον Hip. 1377. 

ταχεῖα διῆξε φήμη Iph. A. 
420, 

Διηπέτη Phoen. fr. X. 1. v. not, 
Διϑύραμβος. ὦ Διϑύραμβε Bac. 526. 
Διϊαύειν. τὸν εὖ διϊαύοντα Her. F. 
1040. 

Διϊέναι (ab fgg). ξίφος λαιμῶν διῆκε 
Ph. 1099. zépva Πολυνείκας βίᾳ διῆκε 
λόγχην ib. 1407. ἁψῖδα σὴν κάτω 
διήσει Phaéth. fr. VII. 3. 

Δὰὼπετής. διἰπετῆ νεῶν Ξςαϑμὰ Rh. 43. 
αἰϑὴρ διἱπετέξερος Bac. 1266. 

AdzracSat ὅ βέλος διέπτατο Sup. 
860. τὸ αὑτῷ σποδάσας διέπτατο Her. 
F.507. 

Διεξέρχεσϑαι. ἵνα διεξέλϑω Hel. 870. Adisávat ἐκ διεεκώτων Thes. fr. V. 11. . ὅπη μοίρας διεξέρχεται And. fr. ΝΠ. Δαξέον Hip. 491. 
2. πάντας διεξελϑὼν φίλας Alc. 15.| AuáZew. ἀπόφονον ὅτ᾽ ἐδίκασε φόνον μὴ διεξελϑὼν λόγῳ Tr. 1166. 

Διεξιέναι (ab Qu£cq). ἔργοις ἂν εἶδες 
τὸς κακὲς διεξιὼν Hip. 1024. 

Or. 164. cf. v. 579. et El. 1094. εἰ 
σὲ τἀμὰ χρὴ δικάζειν Hel. 1653. ϑνη- 

τοῖς δικάζειν Melan. fr. III. 4. 
Διέξοδος. τρεῖς φαεννὰς ἡλία διεξόδος Δέκαιος. 8 δίκαιον εὖ δράσεις ξένον Hec. 
An. 1087. 1285. δίκαιος ὧν Med. 794. Hip. Διέπεσϑαι, οἷς ἀεὶ διέπομαι ἘΠ. 146. 1081. Al, 1150. et Iph. T. 560. 

« 
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δίκαιός εἰμ᾽ ἀφηγεῖσϑαι τάδε Sup. 186. 
συννυμφοκόμον δίκαιον Iph. Α. 48. 

δίκαιος ἀνὴρ ib. 1034. Her. 2. Aut. 

fr. III. 25. Fr. inc. XLII. 1. et Fr. 
inc. B. 28. 1. δίκαιον λόγον Aé- 
yeu Iph. A. 1196. cf. Fr. inc. XCIII. 

1. δίκαιός εἰμ’ ἐκπεσεῖν μελάϑρων 

Her. 776. τῷ ὁ δικαίῳ συγγόνῳ Hel. 

927. πατρὸς δικαία 10. 947. 8 δί- 

καιος εἶ εἰς τὴν ἀπᾶσαν lon. 384. 

δίκαιον εἶναί p ὁ νόμος----παρεῖχε τῷ 

ϑεῷ ib. 643. δίκαιος ἄρχειν χϑονὸς 
ib. 1574. δίκαιος ἐκ ἔφυς Her. EF. 347. 

ἀνδρὸς δικαία. Alemen. fr. TIISOS tors 

δίκαιος δυσγενὴς εἶναι δοκεῖ Dic. fr. 
X.3. r8 δικαία τὴν δόκησιν ἄρνυσο 
Ix. fr. 1.1. εἷς δίκαιος μυρίων ἐκ ἐν- 

δίκων κρατεῖ Pal. fr. IX. 1. sparm- 
λάτην δίκαιον ὄντα "Tem. fr. X. 2. 
Αἴαντος δίκαιος γόνος Fr. ine. CXC. 

εἶναι δίκαιος ϑέλει Fr. inc. B. 28. 8. 
τὲς μὴ δικαίας πεφυκότας Hip. 942. 

δικαίας δαίμονας Sup. 610. εὐναὶ δι- 
καίων ὑμεναίων 10. 1026. τοῖς δικαίοις 

ἐχὶ ϑυμδσϑαι χρεὼν Bac. 672. δίκαιοι 
ἐσμὲν oik&vrec πόλιν Her. 143. δι- 

καίας ἐπάγων κανόνας Del. fr. VI. 5. 

τὸς δικαίας τῶν κενῶν δοξασμάτων εὐ- 

γενεξέρες λέγω Melan. fr. XIV. 3. 
τοῖς δικαίοις ἔνδικος Syl. Tru ar 

δρῶν δικαίων παρεσίαι 'Thes. fr. VIII. 

2. γνώμην δικαίαν Hip. 427. et γνώ- 
puc δικαίας Iph. T. 1469. δικαίαν 
φωνὴν Hip. 929. cf. v. 951. φρένα 
δικαίαν ib. 1299. δίκαιος ἡὐσέβεια 
καὶ προμηϑία Iph. T. 1202. ἔχεις 

ὁὺόν τινα δίκαιον Her. 902. ἵν᾽ ἧς 

δικαία Hel. 1001. ψυχῆς δικαίας 

Dic. fr. 1. 4. δικαίας φρένας Her. F. 

212. ὀργὰς δικαίας 10. 270. δίκαιον 

Ογ. 150. τῷ δικαίῳ τόνδ᾽ ἁμιλλῶμαι 

λόγον Hec. 271. τὸ δικαία ἕνεκα 10. 
853. ὅστις τὸ δίκαιον ἐκ ἐσκέψατο 
Or. 494. τὸ δίκαιον ᾧδ᾽ ἔχει 1b. 795. 
jj γὰρ δίκαιον ζῇν σε; ib. 1600. τἀν- 
τεταλμέν᾽ à δίκαιον ἐκπονεῖν Ph. 1642. 

8 κρύπτειν δίκαιον σὰς δυσπραξίας 

Hip. 915. ὥσπερ ἦν δίκαιον 1b. 1307. 

τὸ μὴ δίκαιον ὅστις ἔχει An. 184. éxav 

δίκαιον, τοῖς γ᾽ ἐμοῖς ἐπωφελεῖν ; ib. 

678. ἐ δίκαιον, πατέρα τὸν σὸν εἰδέ- 

ναι; Sup. 1052. τὐμὸν δίκαιον ἐμὲ 

λέγειν χρεὼν Iph. A. 810. ἐμὲ δίκαιον 
ἀγαϑὸν εὔχεσϑαι τί σοι 10. 1188. τὸν 
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ἕένον δίκαιον αἰνέσαι ib. 1371. τί τὸ 
δίκαιον τᾶτό γε; ib. 1391. τὸ δίκαιον 
δυστυχεὶς kaXot ue àv Iph. 'T. 500. 

ὡς εὖ κακὸν δίκαιον εἰσεπράξατο ib. 
559, ὄκεν δίκαιον---ἐμὲ χάριν τίϑεσ- 

ϑαι ib. 601. δίκαιον εἶπας 10. 740. 

d δίκαιον---σωϑῆναι μόνον Cy. 479. 

ἣν δίκαιον ἡ τι Her. 254. πῶς δίκαιον 

τὸν ἱκέτην ἄγειν βίᾳ; ib. 255. σὺν 
τῷ δικαίῳ ib. 331. ἐκ ἄλλο δίκαιον 

εἰπὼν ib. 369. ὡς δίκαιον ἢ ξένοις 

ἱκέταις ἀρήγειν ib. 417. σὲ 8 δίκαιον 

κατϑανεῖν ἄνευ πάλβ 10. 547. 78 δὲ- 

καία ἕκατι Ὁ. 570. κάλλιΞξά τοι δίκαιον 
ib. 589. τὸ δίκαιον τῇ πατρὸς διαφϑε- 

ρεῖς Hel. 926. ἐν τῷ δικαίῳ ἐλπίδες 

σωτηρίας ib. 1037. πῶς δίκαιον-ττ 

ἀνομίαν ὀφλισκάνειν ; lon. 442. éxér 
ἀνϑρώπες κακῶς λέγειν δίκαιον 1}. 

450. τὸ μὴ δίκαιον τῆς δίκης ἡσσώ- 
μενον ib. 1117. ὥσπερ τὸ δίκαιον ib. 
1249. εἰ τὸ δίκαιον ϑεοῖς ἔτ᾽ ἀρέσκει 

Her. F. 818. evyciv δίκαιον EL 1017. 

οἷσιν τὸ δίκαιον φίλον ib. 1351. ἐμὲ 
ἄρ᾽ ἐ μοχϑεῖν δίκαιον ; Ar. fr. XII. 2. 
τὸ δίκαιον ἰσχύει μέγα Ὦϊο. fr. II. 
τὰς ἐσίας μᾶλλον, ἢ τὰς ἁρπαγὰς, 
τιμᾷν δίκαιον Er. fr. IX. 2. ἥτις τὸ 

δίκαιον d σιγήσεται Inus fr. X. 2. 

8ó£v φρονεῖ δίκαιον Ix. fr. II. 2. ὁ τῷ 

δικαίῳ Scy. fr. 11. 5. ἐδὲν δίκαιόν 

ἐστιν ἐν τῷ νῦν γένει Ten. fr. v. 2. 
δίκαιόν iw. Fr. me. LII. 2... «8:00 

καία χάριν Fr. inc. LVIII. 3. τὸ 

δίκαιον σύμμαχον ἔται Fr. inc. XCVI. 

3. τὸ δίκαιον ἐκ ἔχει λόγον δυοῖν 
ἐρίζειν Fr. inc. B. 10. 1. ἄδικα καὶ 
δίκα ὡρισμένοι Hec. 801. δίκαια 

πράξας Or. 1229. δίκα ἡγάμενοι 

Ph. 1245. cf. Iph. T. 587. et Hel. 

965. d δίκαια δρᾷν Med. 578. cf. Iph. 

A. 399. et El. 1244. 7j δίκαια ravra ; 

Hip. 702. v. etiam Rh. 164. μισῶν 
τὰ μὴ δίκαια An. 668. ὁ τῶν δικαίων 

κριτὴς ib. 1109. σώματα ἄδικα δικαίοις 

συμμιγνύναι Sup. 224. δίκαι ἔχων 
10. 437. δίκαι εἰπεῖν 10. 859. δίκαια 

δρᾷν τε καὶ λέγειν Her. 189. cf. Hel. 

1649. et Ion. 358. ἣν δίκαια δρῶ, 
δίκαια πείσομαι Her. 425. τὰ δίκαια 
μὴ εἰδέναι Hel. 929. δίκαια, τὰς τε- 

κόντας ὠφελεῖν τέκνα Her. F. 583. et 

Fr. inc. B. 52. εἰ δίκαι᾽ αἰτόμεϑα El. 

675. δίκαν ἔλεξας ib. 1051. et ἔλεξε 
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Phry. fr. XHI. 1, εἰ δίκαι ἐκεῖνα 
El. 1096. δίκαια ij? ἔχει ib. 1241. 
δίκαια λέξας Alex. fr. TII. 3. σύμ- 
pura μὴ δίκαια, καὶ δίκαι᾽ ὁμᾶ Inus 
fr. IV. 8. δίκαια ἀντειπεῖν ἔχων "Tel. 
fr. XVI. 3. τὰ μὴ δίκαια ὡς ἁπαν- 
ταχβδ κακὸν Yr. inc. XVII. 2. σιωπᾷν 
τὰ δίκαι d χρὴ Fr. inc. XXII. ài- 
καια, adverb. Οὐ. 194. Alc. 303. et 
Iph. A. 1355. τόνδε τῷ "PacapáySvoc 
δικαιότερον λέγω Cy. 273. 

Δικαιθν. vexpdc ϑάψαι δικαιῶ Sup. 526. 
τὸν “Βλλήνων ὅρον φεύγειν δικαιῦτε; 
Her. 191. 

Δικαίως. κρίνω δικαίως Hec. 11831. 
ἐκᾶν δικαίως ; 10. 1254. ὧν δικαίως 
ἀπελαϑεὶς Ph. 372. ἃ δικαίως ὅδε 
κυσὶν δοϑήσεται; ib. 1644. οἱ μὲν 
δικαίως Med. 87. ἄρα τὸν ἕένον συγῶ 
δικαίως Al. 775. δικαίως τὲς κακὲς 
ἀπολλύναι Sup. ὅ05. d δικαίως τῆς 
ϑεθ τὴν πρόσπολον χραίνεις Iph. T. 
798. ὡς εἰ δικαίως ϑανέμεϑα Tr. 904. 
cf. v. 962. πῶς àv δικαίως óc Μυκη- 
vaísc ἄγοι ἡμᾶς; Her. 188. τὸν 8 
δικαίως τᾷδ᾽ ἐπάγοντα σρατὸν ib. 773. 
δικαίως δράσειεν ἄν τι πῆμα Ἰοη.871. 
γαίας τυραννεύσϑσιν δικαίως El. 878. 
πατρὸς ἔτισας φόνον δικαίως ib. 1189. 

Δικατής. ἄὄτοι δικατήν σ᾽ εἱλόμην ἐμῶν 
κακῶν Sup. 252. δικατὴς αἵματος 
Her. F. 1150. 

Δίκειν. ᾧ μόσχος ἀδάμαςτον πέσημα 
δίκε Ph. 048. ᾿δίκετε πεδόσε τρομερὰ 
σώματα, δίκετε Bac. 600. 601. Mvp- 
ríe φόνον δικὼν ἐς olüpa «óvre Or. 
992. ἐς κόμας δακτύλες δικὼν ib. 
1470. κρᾶτα ὠλέναιν δικὼν βολαῖς 
Ph. 669. δικὼν ὀδόντας εἰς γυίας ib. 
672. ξίφος δικὼν £c γαῖαν 10. 1426. 
κράδεμνα δικᾶσα κόμας ἀπ’ ἐμᾶς ib. 
1407, 

Δίκελλα. βοᾷ πῦρ καὶ δίκελλαν Ph. 
1162, λάζυσϑαι χρεὼν δικέλλας Her. 
F. 944. 

Δίκη. μὴ δίκην δώσεσιν Hec, 803. 
Hoc dictio, δίκην διδόναι, legitur 
etiam ejusd. fab. v. 853. 1023. 1052. 
et 1274. Or. 576. 1134. et 1597. 
Med. 1298. An. 51.et 1109. Iph. A. 
384. Tr.867. Bac. 489. et 845. Cy. 
421. Her. 887. 971. et 1025. Hel. 
927. Ion. 1281. Her. F. 740.756. et 
842. El. 269. 953. et 1146. CEnei 

AIKIH 

fr. IX. 2. et Phry. fr. V. 10. et in 
plur. δίκας διδόναι Or. 870. Al. 734. 
An. 1005. et 1164. Cy. 689. Ion. 
445. et El. 977. λεύσιμον δᾶναι δί- 
κην Or. 013. τῇ δίκῃ ὑπηρετεῖν Hec, 
844. ὑφέξω τοῖς κακίοσιν δίκην ib. 
1253. τίνει ταύτην δίκην Or. 7. 
ἀμαϑέφτερος ὧν τῆς δίκης ib. 417. 
ἐπιϑεῖναι αἵματος δίκην ὁσίαν ib. 490. 
ἐχ αὑτῇ δίκην ἐπέϑηκεν ib. 570. τρισ- 
σοῖς φίλοις δίκη μία ib. 1244. δίκην 
ὑπόσχες αἵματος ib. 1649. δίκης 
βραβεῖς ib. 1050. σὺν δίκῃ ἥκασι γῆν 
Ph. 156. ὄτι τὸ ταχὺ τὴν δίκην ἔχει 
ib. 455. τῆς δίκης πειράσομαι δρᾷν 
ib. 493. πάντα πράσσων σὺν δέκῃ, 
δίκης ἄτερ ἀποΞτερδμαι πατρίδος 10). 
495. τῇ δίκῃ πικρὸν ib. 530. πᾶ 'ςὶν 
ἡ δίκη; ib. 551. ξὺν δίκῃ γνικηφόρῳ 
ib. 788. ἐκ ἔννομον τὴν δίκην πράσ- 
σεσϑέ νιν ib. 1645. τῷ τάφῳ τὴν δίκην 
παρασχέτω ib. 1648. cf. Hip. 50. 
Iph. T. 944. δίκη ἐκ £vez ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς βροτῶν Med. 219. δίκῃ ἀντιτί- 
σασϑαι ib. 261. δίκην ἐπίξασαι ib. 
937. δίκη Ζηνὸς ib. 764. τίσειν δί- 
κὴν ib. 767. cf. v. 802. et 1316. An. 
93. Rh. 812. δίκης ῥόπτρον Hip. 
1171]. δίκην τε καὶ λόγος κεδνὲς ἔχω 
ΑΙ. 39. cf. v. 54ᾳ- τὴν δίκην ὑφέξομεν 
An. 358. cf. El. 698. ἐδ’ ἔχειν ἡγῇ 
δίκην; An. 440. οἴ, Sup. 183. μὴ 
τάχυν᾽ ἄνευ δίκης An. 551. τίνι 
δίκῃ --ἄγασί σε; ib. 556. ὄτε τῳ 
δίκῃ κρίναντες ib. 568. πικρῶς πα- 
τρὸς φόνιον αἰτήσει δίκην ib. 1003. 
πολέμαες αὐξάνεσ᾽ ἄνευ δίκης Sup. 
233. σὺν δίκῃ ὁρμώμενον ib. 328. 
ἐξέδυ δίκης ib. 416. τὴν δίκην ἴσην 
ἔχει ib. 434. αἰσχρῶς ἐκείνοις ἡ δίκη 
διοίχεται; ib. δ30. τὸ τῆς δίκης σώ- 
ζων φάος ib. 564. ὅσοι δίκην σέβον-- 
ται ib. δθδ. τῶνδε τισάντων δίκην 
ib. 733. πρὸς δίκης πολλὰ πάσχον- 
τες κακὰ 1b. 746. ἐδὲν τῇ δίκῃ χρῆσ- 
Sac ϑέχει Iph. A. 316. τὸ σὸν πέρα 
δίκης ἔται ib. 397. — ἐς δίκην ἔτην 
Iph. T. 961. ὐπτεϑεσαε δέκῃ i. 
968. ἀξίαν τίσει δίκην Rh. 894. 
κατὰ δίκην rà Svr ἄγεις Tr. 888. 
τόνδε τὸν διδάσκαλον δίκῃ μέτειμι 
Bac. 346. λευσίμε δίκης τυχὼν ib. 
356. τῇ δίκῃ προϑήσομεν ib. 075. 
σοὶ πάλιν ἀνατρέψω δίκην ib. 792. 
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δίκην ἀξίαν ἐλάμβανεν ib. 1311. cf. v. 
1326. ὃ σε λεύσιμος μένει δίκη Her. 

60. τίς àv δίκην κρίνοιεν ; ib. 180. 
τῇ δίκῃ μὲν 8 ib. 195. δίκης κυρήσει 
ib. 253. ἀποτίσασϑαι δίκην ἐχϑρὲς 
ib. 852. cf. v. 882. οἷπερ ἡ δίκη κε- 
λεύει ue Hel. 1044. ποῖ δίκην ἀνή- 
σομεν; lon. 253. τὸ μὴ δίκαιον τῆς 
δίκης ἡσσώμενον 10. 1117. μὴ ἐκπρά- 
ξωσιν αἵματος δίκην Her. FK. 43. τῶν 
δεδραμένων δίκην ib. 169. et 733. 
δίκη àv ἦλϑεν Αἰγίσϑῳ El. 42. 'Opézn 
μή ποτ᾽ ἐκτίσῃ δίκην ib. 260. εἰ rà- 
Ou ἔται τῆς δίκης ὑπέρτερα ib. 584. 
cf. Hyp. fr. VI. πατρὸς τιμωρὸν 
δίκην El. 676. μὴ νικᾷν δοκείτω τὴν 
δίκην ib. 955. ἡ δίκη αἰσχρῶς ἔχει 
ib. 1051. μὴ ϑανεῖν δίκῃ 1b. 1265. 

τῆς δίκης &voszepeiv Alcmen. fr. I. 2. 

αὐτὸ r8r εἶναι δίκην Alop. fr. III. 3. 
τὴν δίκην λέγεσι παῖδ᾽ εἶναι χρόνε 
Antiop. fr. HII. 1. ἐν δίκης βολαῖσιν 
ejusd. fr. XLII. l. ὁ τῶν κακόργων 
οἶκτος, ἀλλὰ τῆς δίκης Aug. fr. II. 
δίκης παρατάτας ἐσϑλᾶς Bel. fr. 
ΧΧΙΧ. 1. τῇ δίκῃ ξυνᾶσ᾽ ἀεὶ Inus 

fr. XV. 2. ἡ δίκη ésiv ἐγγὺς Melan. 
fr. III. 7. τὴν δίκην συλλαβὼν Pal. 
ΧΟ. ἢν δίκῃ σνήσκῃ τις Phry. 

fr. XVI. 2. παρὰ δίκην τιμώμενον 
Plis. fr. I. 6. ἵνα δίκη rópavvoc m 
γένες βροτεία Sis. fr. I. 6. ὅτοι προσ- 
ελϑδσ᾽ ἡ δίκη Fr. inc. II. l. τάἀπι- 
εἰκῆ πρόσϑεν Wy8rrat δίκης Fr. inc. 
III. 6. πρὸς τὴν δίκην ἄγοιμ᾽ ἂν Fr. 
inc. XLII. 3. 2) Form. dor. δέκα. 
v8 δίκα ξένων ; Hec. 715. τὸ vréy- 
yvor δίκᾳ ib. 1090, αἵματος τινύμε- 
va. δίκαν Or. 323. διὰ δίκας ἔβα 
ϑεῶν νέμεσις ib. 1361. καὶ δίκα καὶ 
πάντα πάλιν ςρέφεται Med. 412. 
σφάλλειν δίκαν An. 782. δίκας ἔξω 

ib. 788. σέβεις δίκαν Sup. 379. 

- δίκα δίκαν ἐξεκάλεσσε ib. 614. ὅταν 

ἔλϑοι μοι δίκα πατρῷος ib. 1145. δί- 

xac παρανόμῳ δάκει "Tr. 288, πόριν 

£xecay ἐν χεροῖν δίκᾳ Bac. 737. ἴτω 

δέκα φανερὸς ib. 990. et 1010. τὰ 

ἔξω νόμιμα δίκας 10. 1008. ᾧ ϑυμὸς 

ἦν πρὸ δίκας Her. 925. ϑνατᾶς £ve- 

κεν δίκας Ε]. 742. παλίῤῥες τάνδ᾽ 

ὑπάγεται δίκα ib. 1155. νέμει τοι 

δίκαν ϑεὸς ib. 1169. ἀνύμνησας δί- 

καν ib. 1190. δίκα τοι δίκα χρόνιος) 

ΔΙΝΩ 

Antiop. fr. II. παρὰ δίκαν Fr. inc. 
CLXXXVIL 3. 3) Plur. τίνεις ματρὸς 

δίκας Or. 530. cf. v. 1090. et Iph. T. 
339. δίκας πατρὸς ἐξαιτθντέ με Or. 

1657. ἐτύχομεν δίκας Hip. 672. 
Φοίβῳ τῆς ἁμαρτίας δίκας παρασχεῖν 

βελόμεσϑα An. 1108. δίκας ὑφέξειν 
Cy. 695. κυρίες κραίνειν δίκας Her. 
144. ἀποινόδικοι δίκαι Her. F. 888. 

4) Δίκη, dea 5011, Δίκης σέβας 
Or. 1242. φονία Δίκη Med. 1390. 
jj Δίκη ἐπίταται Rh. 876. εἷλέ σ᾽ 5$ 

Δίκη χρόνῳ; Her. 941. ἱερὸν τῆς 
Δίκης Hel. 1008. Δίκη πάνϑ᾽ ὁρῶσα 

ἘΠ. 771. ἔχει ἡ Δίκη μέγα σϑένος 

ib. 958. σχολὴν ἄγεσα Δίκη Phry. 

fr. V. 4. ἐχ ὁρᾷ Δίκα κακὲς Ph. 
1717. τάδε ἐπιδέτω Δίκα Rh. 199. 

πότνια Δίκα τάδ᾽ d πείσεται Her. 105. 

ἰὼ Δίκα Her. F. 738. 5) δίκην, ad- 

verb. πολεμίων δίκην Hec. 1162. 
Δικόρυφος. δικόρυφον πλάκα Bac. 307. 
δικόρυφον σέλας Ph. 235. 

Aíkporoc. δίκροτον εἰς ἁμαξιτὸν El. 

775. Owpórown κώπαις Iph. T. 408. 
Δέκτυννα, i.e. Diana. ἀμφὶ τὰν mo- | 

λύϑηρον Δίκτυνναν Hip. 146. Δίκ- 
τυνναν ἀμφὶ σεμνὰν ib. 1130.  Aíx- 

τυνν᾽ dpsía Iph. T. 127. 

Aíkrvov. εἰσπεσᾶσα δικτύων βρόχες 

Or. 1315. δικτύων ἔσω με λαβόντες 
Ph. 270. ὁ δικτύοισιν Bac. 1204. 

Δίκωπος. ὁρῶ δίκωπον ΑἹ. 258. ἐλάτᾳ 

δικώπῳ ib. 446. 
Δινᾷν. ἄλλος ἄλλοσε δίνασεν ὄμμα 

Or. 1459. δι’ ἀκηράτων δινηϑεὶς 

κόλπων Rh. 353. 
Δινεύειν. | 80 ὑπὸ ϑυρσομανεῖ δινεύεις 
Ῥῃ. 798, δινεύων βλεφάροις Or. 835. 
isoíc κερκίδα δινεύδσα "Tr. 200. δι- 
γνευέσαις ἵπποισιν πτανοῖς Iph. T. 192. 

Δίνη. ἐν δίνᾳ Ebpora Tr. 210. mé. 

rpav φερομέναν δίναισι Or. 983. 
ἀμφὶ τὰς Σκαμάνδρε δίνας ib. 1310. 
δίναισι νοτίας ἄλμας Hip. 150. ἐρά- 
γιαι δῖναι νεφέλας δρομαίβ ΑΙ. 244. 
δίνας ἀργυροειδεῖς Iph. A. 752. et 
Ion. 96. ἀμφὶ δίναις Iph. Ts 6ten 

εὐύδρο πατρὸς δίνας Rh. 928. δίναις 

ἁλὸς Tr. 83. Καςαλίας δῖναι Ion. 

149. v. etiam supra v. 96. ἐν δίναις 
ταῖς ᾿Αλφειδ lb. 174. κατὰ ποταμῶν 

δίνας ib. 1084. 

Διψῴεις. δινῶεν ὕδωρ ποταμῶν Cy. 46. 
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Διόβολος. διόβολον πλᾶκτρον πυρὸς 
κεραυνία Al. 126. 

Διογενέτωρ. διογενέτορες ἔναυλοι Bac. 
122, 

Διογενής. διογενεῖ κόρῳ Πρόκνης Her. 
F. 1021. Ἰλιάδι διογενεῖ κόρᾳ ΓΙ. 
526. ὦ δέσποινα διογενὲς ϑεὰ Cy. 
349. διογενὴς παρϑένος Hel. 25. 

ὦ φάος διογενὲς Med. 1208. αἷμα τὸ 
διογενὲς An. 1196. 

Διόγονος. Διογόνοιο Βάκχε Hip4560. 
Δίοδος. διόδος ἀνόδος σείχων Iph. T. 
888. 

Διόϑεν. ὄτε πνεῦμα διόϑεν ἦλϑε Tph. 
T. 354. φίλος διόϑεν εἶ Rh. 458. 
ἀνέμων πέμποντες διόϑεν πνοὰς Hel 
1521. ὄμβρων διόϑεν ςερεῖσαι El. 
736. κρυερὰ διόϑεν Saváre πεμφϑεῖσα 
τελευτὴ Fr. inc. CLX. 6. 

Διοίγειν. ἡ ἂν διοίξῃς σφάγια Sup. 

1204. ὄλ(βα διοίγων ϑάλαμον Bel. 
fr. XVI. 8. 

Awotséoy. ὄμμα πανταχῇ διοιτέον Ph. 
δώ 72. 
Διοίχεσϑαι. διοιχόμεϑα, διοιχόμεϑα 
Or. 182, διοιχόμεσϑα ib. 853. et 
Ion. 765. αἰσχρῶς ἐκείνοις ἡ δίκη 
διοίχεται ; Sup. 530. ὅταν μὴ τύχῃ, 
διοίχεται Iph. A. 958, 

Διολλύναι. αἵ με διώλεσαν Hec. 1062. 
ἣν διολέσαι πρόϑυμος ὧν Or. 1629. 
ὅς μ᾽ 8 διώλεσε Ph. 1600. διώλεσε 
δόλοισι σὸν παῖδα Hip. i3ll. τόδ᾽ 

᾿ εὐγενές σε τῶν φρενῶν διώλεσεν ib. 
1990. διώλεσεν τὸν συννοσᾶντα Sup. 
227. ἄκων με διώλεσεν Iph. Α. 1457. 
τύραννον διολέσαι Iph. T. 1020. διώ- 
λεσ᾽ ἡμᾶς Rh. 844. εἴ σε μὴ διώλεσεν 
Παλλὰς Tr. 46. ὅς ποτ᾽ ᾿Αργείων δορὶ 

᾿"πλείτες διώλεσε ib. 607. μὴ σύ γε τὰ 
Νυμφῶν διολέσῃς ἱδρύματα Bac. 949. 
ὥστε διολέσαι δόμος ib. 1803, ἐπειδή 
μ᾽ ὁ διώλεσαν Her. 1009. τάδε καὶ 
σὲ διώλεσε Hel. 608. ἐνθάδ᾽ ὄντα 

᾿ διολέσω ib. 894. σὺ παῖδα δόξεις διο- 
λέσαι Ion. 1024. ὕδραν ἕλειον εἰ διώ- 
λεσε Her. F. 152. τὸν πότμον διώ- 
λεσας ib. 209. Λύκος σφ᾽ ὁ κλεινὸς 
διώλεσεν ib. 541. οἱ διώλεσαν πόλιν 
ib. 590. τάσδε τίς διώλεσεν ; ib. 1134. 
78 διώλεσεν ; ib. 1144, ἣν ἐγὼ διώ- 
λεσ᾽ ἄκων ib. 1364. παῖδ᾽ ἐμὴν διώ- 
λεσεν Ε]. 1029, yop? ἄριτον  EAM&Coc 

ALDIN 

διώλεσας ib. 1066. διόλλυμεν κόρας 
Qd. fr. ITI. 2. γῆν τήνδε διολέσας ἔχεις 
Her. F. 264, διολέσας δάμαρτά r& 
κρυπταῖσιν εὐναῖς ἘΠ. 921, τὸς διο- 
λέσαντας τὴν ἐμὴν ξυνάορον ΟΥ. 1560. 
ἅ με διολέσαντ᾽ ἔχει Iph. A. 059. καὶ 
γὰρ διώλλυσ᾽ (i. e. διώλλυσο, imperf, 
med. signif. act. perdidisti) Her. F. 
755. ὡς Ow ero Or. 90. ἐνδίκως 
διώλετο ib. 1512. διὰ δ᾽ ὄλλυσαι Hip. 
5994. τῷ τρόπῳ διόλλυται; ib. 909. 
ὅστις ὑφ᾽ ὑμῶν διόλλυμαι ib. 1061. 

πῶς διώλετ᾽, εἰπὲ ib. 1171]. τροφᾶ 
διώλετο μηχαναῖς ib. 1305. νηδὺς 
ἀκύμων μοι διόλλυται An. 158, διο- 
λώλαμεν 10. 1177. πόλεις πολλαὶ 

διώλοντο Sup. 192. φόβῳ τῷ πάρος 
διόλλυσαι ib. 613, cf. Iph. T. 652. 
διόλλυμαι σφαγαῖσιν πατρὸς Iph. A. 
190 πος àp ὀλώλαμεν ib. 1353. 
χάρις αὐτῷ Πριαμιδῶν διώλετο Rh. 
338. εἰ κρυπτὸν λόχον εἰσπεσὼν διό-- 
λωλε ἴν. 561. ὡς κακῶς διόλλυσαι 
Tr. 625. ἐκ ϑεῶν διολλύμεσϑα ib. 
771. εἰς δόρυ διωλλύμεσϑα ib. 1163. 
δεινῷ ϑανάτῳ διόλωλας ib. 1255. διολ- 
λύμεσϑα Her. F. 534. 

Διομήδης ἄναξ Or. 896. Θρῃκὸς τέ- 
τρωρον ἅρμα Διομήδες Al. 486. ὃν 
ὠνόμαζε Διομήδην πατὴρ Sup. 1217. 
Διομήδεα Iph. A. 199. ἐδάμασε πώλες 
Διομήδεος Her. F. 382. Διόμηδες 
Rh. 565. et 622. 

Διόμνυσϑαι. διόμνυσϑ᾽ εἰδέναι rà δαι- 
μόνων Phi. fr. VI. 2. 

Διονυσιάς. τᾶς Διονυσιάδος λοιβᾶς 

Her. F. 891. 
Διόνυσος Bac. 2. et Hyp. fr. I.1. ὁ 
μάντις Διόνυσος Hec. 1267. Aw vice 
otva Ph. 236. Διονύσα δάμαρ Hip. 
339. τὰν βακχεύδσαν Διονύσῳ IHapr. 
κορυφὰν Iph. T. 1248, Διόνυσον ἐκ 
ἔφασκον ἐκφῦναι Διὸς Dac. 27. vid. 
etiam v. 72. 82. 85. 119. 134. 155. 
182. 220. 242. 294. 305. 314. 4606. 

496. 517. 535. 551. 558. 1342. etc. 

πῶμα Διονύσϑ Cy. 139. Διονύσε yá- 
voc ib. 414. τὸν ἀρχαῖον φίλον, Διό- 
γυσον, ἀνάλαβε ib. 435. Διονύσε 
παῖδες ἴ". ὅ86. Διονύσα πέτρας δισ- 
σὰς lon. 1120. ἐκ Διονύσθ βοτρύων 
ib. 1232. ϑησαύρισμα Διονύσα El. 
497. σὺν Διονύσῳ Val. fr. V. I. 
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Διοπετής. διοπετὴς ὅπως ἀτὴρ ἀπέσβη 
Fr. inc. CXXVII. l. διοπετὲς ἄγαλ- 

μα Iph. T. 977. 
Aíoroc. διόπῳ (ita leg. pro διοπῷ) 
Hip. fr. XV. τίνι σημήνω διόπων 
spariác ; Rh. 741. 

Διόπτας (dor. pro qc) spariác ᾿Ἑλλάδος 
Rh. 234. 

Διορϑεύειν. μὴ διορϑεύων Xóysc Sup. 
417. 

Διορϑᾶν. διορϑῶσαι λόγοις ἔριν Hel. 

Διορίζειν. τὰς ἀνάγκας οἱ νόμοι διώ- 
ρισαν Hec. 847. ἀριϑμὸν διώρισε Ph. 
545. 8 διώρισαν κράτος ib. 1433. ἐκ 
γῆς διορίσαιμεν ἂν πόδα; Hel. 834. 
ὑπὲρ ϑυμέλας διορίσαι Ion. 46. ςρά- 

AIXZ 

κασιγνήτω διπλῶ Hel. 1680. πόνες 
διπλδς ἔχω Mer. F. 937. διπλῆς 

διπλῆν φοβδμαι 
τὴν χάριν τίκτει 

μερίμνης Or. 6052. 
μέμψιν Al. 1060. 
διπλῆν Rh. 163. εἰ ϑανεῖν μέλλω 
διπλῇ lon. 760. διπλῆν ἄκανϑαν El. 
492. raóps καὶ βροτθ διπλῇ φύσει 
Thes. fr. VII. 2. λύπας διπλᾶς Iph. 

T. 688. διπλαῖσι κώπαις Cy. 4606. 
QrA8v πῆμα Med. 118ὅ. διπλδν κα- 
κὸν ib. 1315. ἄχϑος διπλδν An. 396. 

QmrA8v χάρμα Sup. 333. διπλδν mév- 
Soc ib. 1035. διπλδν κέρδος Her. 
1043. διπλᾶ δάκρυα Hec. 518. δὲ- 
πλῶν τέκνων μ᾽ ésépgoe An. 1218. 8 
διπλᾶ χρήζω sévew Hel. 142. cf. Fr. 
inc. LX XV. 5. 

τευμα κώπῃ διορίσας Τροίαν ἔπι Hel. Δίπορος. δίπορον κορυφὰν Tr. 1097. 
401. Διπόταμος. διπόταμον πόλιν Sup. 621. 

Aic. Δίῳ παιδὶ (i. e. filio Jovis) Ion. Δίπτυχος. διπτύχες νεκρεὶς ϑάπτε Hec. 

200. et Aís παιδὸς 1b. 1144. sc 

γάμες Bac. 245. δίοισι καρποῖς Ion. 
022. ὠδῖνος ἄγαλμα δίας Hec. 461. 
Δίας ἀμάτορος Παλλάδος Ph. 670. 
δέσποινα δίας λίμνας Hip. 228. δία 
κεφαλὰ Rh. 220. Δίας ᾿Αϑάνας Cy. 
293. et Her. 850. Δίας mvap3éve 
Παλληνίδος Her. 1031. δία πυρὸς 
Al. 5. et Bac. 8. ἀντὶ δίας ψεκάδος 
Hel. 2. δίοισιν ἐν λέκτροις ib. 1099. 

Διοσκόρω. τὴν Aák. σύγγονον Διοσκό- 
pow Hec. 441. τιμῶν μ᾽ 80£v ἧσσον, 
ἢ Διοσκόρω Or. 465. Διοσκόρω, ο filii 
Jovis Iph. T. 272. τὼ τᾶ Διὸς λεγο- 
μένω Διοσκύρω Hel. 291. Διοσκόρω 
ἤσχυνας 10. 720. δισσοὶ Διόσκοροι 

1287. διπτύχων παίδων φόνος Ph. 

1363. δίπτυχοι νεανίαι Iph. T. 242, 

et 1289. et διπτύχων νεανιῶν ib. 474. 
δίπτυχοι Διόσκοροι El. 1288. μῆνας 
ὀπώρας διπτύχος Fr. inc. CXLIII. 2. 
τέκνων δίπτυχος γονὴ Med. 1136. 
δίπτυχον παρειὰν ἼΥ. 280. διπτύχῳ 
γλώσσᾳ 10. 286. διπλῆς μερίμνης 
διπτύχες ἰὼν ὁδὲς Or. 632. δίπτυχοι 

τυραννίδες An. 478. χεῖρας διπτύχες 
ib. 579. διπτύχα τολίσματος Hec. 

1156. δίπτυχον δῶρον ϑεᾶς Ion. 1010. 
δίπτυχα φάσγανα Or. 1800. 

Διρκαῖος πόρος Ph. 737. Διρκαίων ἐκ 
τόπων ib. 1093. ῥεῦμα Διρκαῖον Sup. 

637. 

ib. 1660. Διοσκόρων μέτα ib. 1088. Δίρκη. Δίρκης νᾶμα Ph. 102. et Her. 
δίπτυχοι Διόσκοροι El. 1239. 2) Di- 

citur et Διοσκόρω. τὰν roiv Διοσκό- 
pow κάσιν Kec. 943. τῶν δισσῶν 
Διοσκόρων lph. A. 769. 

Δίπαλτος. δίπαλτον κεραυνοφαὲς πῦρ 

Tr. 1102. δίπαλτα ξίφη Iph. T. 
Ὅς 

Διπλάζειν. δορὸς διπλάζεται τιμὴ Sup. 
781. 

Διπλάσιος Pol. fr. IX. 2. 

Διπλᾶς. πόνον ἀπαλλάσσων διπλᾶν 
Hec. 1197. διπλᾶς μῦϑος Al. 522. 

διπλᾶ βία λαχόντες Sup. 1086. δὲ- 
πλᾶς ἀνὴρ Rh. 395. et 428. διπλδς γέ- 

λως Her. F. 950. 

F. 573. Δίρκης ὕδωρ Ph. 133. et 
371. Δίρκης ναμάτων ἐπίσκοπος ib, 

939. Δίρκης νάματα Bac. 5. ὁ Aíp- 
κῆς εὐνήτωρ Her. F. 27. 2) Form. 
dor. Aípka. Δίρκαν προλιπδσα Ph. 
245. γαίας Aípkac χλοηφόρϑβε 10. 
650. πόρον ἀμφὶ μέσον Δίρκας ib. 

833. ὦ ςόμα Aípkac Hip. 556. ῥεύ- 

ματα σεμνὰ Δίρκας lph. T. 401. 
Aípka à καλλιρέεϑρος Her. F. 784. 
εὐπάρϑενε Δίρκα Bac. 520. ὦ μάκαιρα 
Δίρκα ib. 530. 

Δίρφη. Δίρφην ἐρωτῶν ᾿Αβαντίδα Her. 
E. 180. : 

διπλῶ ςρατηλάτα Δίς. δὶς τόσον πόμ᾽ αἵματος Hec. 392. 
Ph. 1371. διπλοῖν χαλινοῖν Cy. 460.| δὶς Sayciv 8 χάζομαι Or. 1116, δὲς 

| 
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τόσα κτᾶσϑαι κακὰ Med, 1047. δὶς 
τόσον ἂν τέρψειας ἡμᾶς ib. 1134. δὲς 
τόσονδ᾽ ἐλάμπετο Ib. 1194. νέος δὶς 
εἶναι Sup. 1081. cf. v. 1085. ὄνομα 
δὶς κλύων Iph. T. 779. δόμον δὶς 
τοσᾶτ᾽ ἔϑηκας εὐκλεέξερον Rh. 160. 
Aóys δὶς τόσον μ᾽ ἐκεφισας ib. 281. 
δὶς τόσον κακὸν τόδε ib. 757. δὶς δυοῖν 
πιτύλοιν τείχη κατέλυσεν Tr. 817. δὶς 
τόσον πῶμα Cy. 147. δὶς τόσα πυρ- 
γᾶν τῶν γιγνομένων Her. 294. δὶς 
λυπηϑεῖμεν ἂν Hel. 777. σώσας κό- 
pec δὶς ἑπτὰ Her. F. 1327. cf. Cresph. 
fr. 11,1, δίς σοι ra$ S", ἅ βέλει, λέγω 
El.770. δὲς τόσως ἐμὲ κτείνας ἀδελ- 
φῆς ζῶσαν ib. 1092. δὲς ςεφϑέντ᾽ 
ἐλαίᾳ Epig. III. 7. 

Δισκεύειν. ὅϑεν πετραῖον ἅλμα δισκευ-. 
ϑήσεται Ion. 1268. 

Δίσκημα. πύργων δίσκημα πικρὸν Tr. 
1121. 

Δίσκος. ἡδοναῖς Coke κεχαρημένον Iph. 
A. 200. ὃν τροχῷ τέρμονι δίσκο ἔκανε 
Hel. 1488. δίσκον ἄρας Aut. fr, III. 
17. ἐν χεροῖν δίσκες ἔχοντες ib. 20. 

Awcóc. δισσοῖν λεόντοιν Or. 1555. 
δισσὼ «τρατηγὼ Phoen. 1371. δισσὼ 
ἀσέρε Her. 854. δισσὼ δράκοντε Ion. 
28. δισσῶν μύϑων ῥήτορες Hec. 126. 
δισσοὶ ᾿Ατρεῖδαι ib. 510. et δισσοῖσιν 
᾿Ατρείδαις Or. 816, παίδων δισσῶν 
σώματα Hec. 1052]. δισσοῖς γαμβροῖς 
Ph. 430. et δισσοῖσι y. Sup. 132. 
δισσοὶ νεανίαι Ph. 1249. et δισσὲς 
νεανίας Iph. T. 264. δισσοὶ γῦπες 
Δῃ. 75. τῶν δισσῶν Διοσκόέρων Iph. 
A. 768. δισσὸς ἀϑρήσας Cy. 378. 
δισσὸς Θησέως παῖδας Her. 35. δισ- 
σᾶς παῖδας Διὸς ib. 917. δισσοὶ Διό- 
σκόροι Hel. 1659. δισσὰς Ξ-αλαγμὲς 
αἵματος lon. 1008. δισσὸς διαύλες 
Her. F. 662. et El. 8925. δισσῶν Aó- 
yov ἀγῶνα Antiop. fr. XXVIII. 1. 
δισσὰς συναίμες Epig. I. 3. δισσῇ 

 μερίμνᾳ Hec. 897. ἐκ δισσαῖν ἀνάγ- 
Kat An. 518. κόρας δισσὰς Ph. 57. 
ὑπὲρ δισσῶν μίαν ὠδίνειν ψυχὰν Hip. 
258. δισσαὶ εἰσὶν ib. 385. δισσὰς 
φωνὰς ib. 928. δισσὰς ἀςτυγείτονας 
πόλεις ib. 116]. δισσὰς πέτρας Iph. 
T. 124. et Ion. 1127. χερσὶ δισσαῖς 
Tr. 1306. δισσὰς Θήβας Bac. 917. 
ἔχει μοι δισσὰς φυλάξεις Hel. 513.| 
ἰσσοῖν stpíjon rékvow Ph. 1269. δισ- 

AíxqXoc. 

Aída. ) 
Δέψιος. διψίαν χϑόνα Al. 563. δέψιον 

Δίωγμα. 

ΔΙΩΤΓΙ 

σοῖν κνωδάλοιν Sup. 140. δισσὰ τέκνα 
Med. 273. et Hel. 8, δισσῶν ἄμορος 
τεκνων Med. 1396. δισσὰ μέλη Δ], 
709. ἕν᾽ ἄνδρα Cac ἔχειν λέχη An. 
910. 

Δισσῶς Ph. 1347. 
Aízopoc. πελέκεως δίτομον γένυν Me- 
leag. fr. VI. 5. δίξτομον ξίφος Hel. 
980. et διτόμῳ ξίφει ib. 1050. δίτομα 
φάσγανα Οὐ. 1308. 

Διφρεύειν. τὸν περὶ τείχη εἵλκυσε δι- 
φρεύων An. 108. κυανέαις ἵπποις δι- 
φρεύων πέλαγος ib. 1012. ἀςεροειδέα 
νῶτα διφρεύεσ᾽ αἰϑέρος And. fr. 
XXVIII. 3. διφρεύσων βαλιαῖσι zó- 
λοις Rh. 850. τίν᾽ αἴγλαν ἐδιφρεύετό 
γ᾽ ἅλιος ; Sup. 991. 

Διφρηλάτας (dor. pro ἀτης) Iph. A. 
216. 

Διφρηλατεῖν. ἵππος, ἃς ἔϑρεψα, καδι- 
φρηλάταν Rh. 781. 

Aíópoc. πέσημ᾽ ἐκ δίφρα Or. 1548. 
ἐμβῆσαί γιν ἵππειον δίφρον Her. 845. 
δίφρε εἰσέβαινεν ἄντυγα Her. F. 948. 
μηδ᾽ ἀναβῇς τὸν δίφρον Phaéth. fr. 
VI. 2. χρυσοκολλήτοισιν ἐμβεβὼς δί- 
φροις Ph. 2. ϑραυσϑέντων δίφρων 
Sup. 691. ἱππείοισιν ἐν δίφροισι Iph. 
14 214.." &» δίφροις Hel. 730. ὥστε 
νῷν O8vat δίφρες ib. 1046. 

Aíxa. δόξα ἐχώρει OX ἀν’ Ἑλλάνων 
sparóv Hec. 119. ὑπεξῆλϑε spara 
δίχα Ph. 1474. δίχα Παιάνων Iph. 
T. 185. ὅπως δαιτὸς γενοίμην πώ- 
ματός τ᾽ αὐτῶν δίχα lb. 952. r8 τε- 
ταγμένϑα δίχα Rh. 520. ὅπλων δίχα 
Bac. 803. ἰδίᾳ εὐτυχεῖ ταύτης δίχα 
Ion. 775. ἐξίξαται πάντ᾽ ἀπ’ ἀλλή- 
λων δίχα Her. F. 104. λελείμμεϑα 
γυναῖκες ἀρσένων ἀεὶ δίχα Dan. fr. 
IX. 2. ἐπεὶ ἐχωρίσϑησαν ἀλλήλων 
δίχα Melan. fr. XXII. 3. 

δίχηλον ἔμβασιν Bac. 739. 
Διχήρης. κύκλος πανσέληνος μηνὸς t- 
χήρης Ion. 1156. 

Διχόμυϑος. ἔλεξε διχόμυϑα Or. 888. 
Διχοῤῥαγὴς κίων Her. F. 1008. 
Διχοςατεῖν. ὅταν γυνὴ πρὸς ἄνδρα μὴ 
διχοτατῇ Med. 15. ἂν διχοτατῇ πό- 
λις Antig. fr. IV. 2. 

δίψης ἄκος Cy. 97. 

πῦρ 3:8 Rh. 417. 
τὸ πταγνὸν δίωγμα πώλων 
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Or. 989. δίωγμα φεύγων Hel. 21. 
ξιφοκτόνον δίωγμα σφαγᾶς ib. 360. 
πωλικοῖς διώγμασι An. 993. εἰ ἦν 
ἁλώσιμος ναῦς διώγμασιν Hel. 1639. 

Διωγμός. διωγμὸς ὅστις τὸς ξένος ϑη- 

ράσεται Iph. Y. 1324. ποῖ διωγμὸν 

τόνδε πορϑμεύεις; ib. 1435. κυνα- 
γετεῖ τέκνων διωγμὸν Her. F. 890. 
οἵ μοι διωγμῶν Or. 412. πάσης δι- 
eypoic ἠλάϑησαν “Ἑλλάδος Iph. T. 
10175: 

Διωϑεῖσϑαι. ἐχ ὧδε κῆδος σὸν διώσεται 
πόσις Àn. 870. ὅπως διώσῃ τὰς τύ- 

χας Her. F. 315. 

Διωκάϑειν. αἰσχρᾶς ἔρωτας δημοτῶν 
διωκάϑειν Er. fr. II. 25. 

Διώκειν. διῴκω τὰς μιαιφόνος κύνας 

Hec. 1173. διώκω τὸν ἐμὸν εἰς δό- 
pec πόδα Οὐ. 1344. διώκεις μὲ Sup. 

156. et Her. F. 707. ταχεῖα νοτὶς 

διώκει μ᾽ ὀμμάτων Iph. A. 684. δίωκέ 

νιν Iph. T. 1290. παρὰ δ᾽ ἄλλον γ᾽ 
ἄλλα μοῖρα διώκει Mer. 612. εἰσορῶ, 
ὃς διώκομεν, παρόντας Hel. 1200. 
πάντα τοι βλέφαρον διώκω Yon. 205. 
ἀρετὰς δίωκε ib. 440. ἀπόπρο δωμά- 

των διώκετε Her. F. 1083. ὡς μα- 

κρὸν ἵππευμα διώκεις And.fr. XXVIII. 

2. ἐλευϑέρας γνώμας διώκειν Antiop. 

fr. XIV. 2, πτηνὰς διώκεις τὰς ἐλ- 

πίδας Fr. inc. LXXIII. 1. ἐχ ὅπως 

ἐδιώξαμεν, sc. τὸν wA&rov Epist. V. 

διώκοντ᾽ ἐκβαλεῖν δωμάτων ματέρα 
Or. 500. τὸν Ἑλένης φόνον διώκων 
ib. 1534. παῦσαι διώκων Iph. T. 

1437. μεγάλα διώκων Bac. 5996. An- 

σὰς διώκων Cy. 112. pasóv διώκοντα 

Ion. 962. πικρὰν διώκων ἤλυσιν Her. 
F. 1041. νεβρὸν διώκων El. 574. 
ἕως διώκεσ᾽ üzpa Ion. 1158. ὃ διω- 

κόμεσϑ᾽ ὕπο Her. 50. διωκόμεσϑα 
ϑανασίμες ἐπὶ σφαγὰς Ion. 1250. 

Διώνη; mater Veneris. κόρη Διώγης, 

Κύπρι Hel 1104.. ὦ παῖ Διώγης 

Antig. fr. XVII. 1. 

Διώγυμος. διώνυμοι ϑεαὶ Ph. 689. 

Διώνυσος (pro Adv. ob metrum) Cycl. 

203. 
Δμωή. ὦ ὃμωαὶ Iph. T. 143. δμωαὶ 

τίνων κλήζεσϑθε δόμων ; lon. 234. 

᾿Ασιήτιδες ὃμωαὶ El. 316. 

Δμωΐς. εἰς ταὐτὸν ἥδε συμπιτνεῖ ὃμωϊς 

Hec. 966. σ᾽ ἐπὶ ξένας δμωὶς An. 

137. εἴτε ὃμωΐδ᾽ ἐθέλεις And, fr, VI. 

AOKE 

ἥδε μοι--- μωὶς Fr. inc. CLXXXV. 2. 
ἐφ᾽ izoic ὃμωΐδας κεκτήσομαι Bac. 514. 
ὃμωΐδες, o ancilla: Ion. 666. 

Apoc. ὃμώς ἐξιν, ὅστις ὀκέϑ᾽ ὡραῖος 

γαμεῖ Phoen. fr. IV. 2. ἀποταυρᾶται 
ὃμωσὶν Med. 188. ἥσϑημεν ὃμῶες 
ib. 1139. μόλις γιν εἴργεσι φύλακες 

δμῶες An. 813. αὐτὸς δὃμωσὶν ἂν 
μέλοι πόνος Sup. 939. δμωσὶν ᾽Αχε- 
λῷον φέρειν ἐννέπων Bac. 625. δμώων 
μέτα ΕἸ. 628. δμῶες μέν εἰσὶν, ὃς 

ἐγ᾽ ἐκ εἶδον ποτὲ 10. 631. λόγχας 
ϑέντες δμῶες ib. 799. ὡς ἦραν χε- 
poiv ὃμῶες ib. 814. ὃμῶας ἀπωϑεῖ 
ib. 822. ὃμῶες---ἶξαν εἰς δόρυ 10. 

ὃμωσὶ δ᾽ ἐμοῖσιν εἶπον Phoen. 
fr. X. 1. ὃδμῶες, o servi Hec. 1282. 
Hip. 1084. 1184. et 1358. An. 427. 
et 716. Iph. A. 1340. Tr. 295. 
Her. 1050. Hel. 1186. et 1407. et 
El. 394. et 960. πατρὸς παλαιοὶ 
δμῶες El. 851. 

Avoétpóc. κατὰ δνοφερᾶς γᾶς Iph. T. 
1265. 

Δοκεῖν. λέγεται δόξαι, σὴν παῖδ᾽ ᾿Αχιλ- 
λεῖ σφάγιον ϑέσϑαι Hec. 110. cf. v. 

220. ἀγγέλλεσ᾽ ᾿Αργείων δόξαι ψήφῳ 
ib. 196. δοκῶ μέν σ᾽ εἰδέναι γνώμην 
spar& ib. 218. dO εὐτυχᾶντας εὖ δο- 
κεῖν (sc. χρὴ) πράξειν ἀεὶ ib. 283 
εἰ ὕσιά σοι παϑεῖν δοκῶ ib. 788. 
sparQ μὴ δόξαιμι--- βελεῦσαι φόνον 
ib. 855. πῶς δοκεῖς ; ib. 1160. Hip. 

446. et Iph. A. 1590. τίνα δοκεῖς 

πείσειν τάδε; Hec. 1205. ἔδοξεν 

ἔἤΑργει τῷδε Or. 40. εὕδειν νιν ἔδοξα 

10. 169. κρεῖσσον τὸ δοκεῖν ib. 236. 

ὧν δοκεῖς σάφ᾽ εἰδέναι lb. 259. ἔδοξ᾽ 

ἰδεῖν τρεῖς κόρας ib. 408. τὸν ϑανόντ᾽ 

ἀκέειν τάδε δόκει ib. 674. τὸ δοκεῖν 

eUxe μόνον ib. 780. σὸν κασίγνητον 
ϑαγνεῖν καί σ᾽ ἔδοξε ib. 856. αὐτὸ 

r8r ἔχειν δοκῶ σωτηρίαν 10. 1177. 

δοκῶ νιν χρόνῳ μαλάξειν σπλάγχνον 
ib. 1200. ϑανεῖν Ὀρέςτην xd ἔδοξε 

τῇδε γῇ ib. 1328. καδόκει (1. e. καὶ 

ἐδ.) τοῖς μὲν ὃ, κι τ᾿ A. ib. 1421. δό- 

ξαιμι σὴν κλύειν ὄπα ib. 1669. δό- 

ἕξεις ἀχρεῖος, kà σοφὸς πεφυκέναι Med. 

269. μὴ δοκεῖτέ πω ib. 365. μηδ᾽ 

εὐτυχᾶσα δυστυχὴς εἶναι δόκει 10. 602. 

σωφρονεῖν ἐμοὶ δοκεῖς 10. 884, ἀρῆξαι 

όνον δοκεῖ μοι τέκνοις ib. 1276. ἢ 

δόκει τέτα κλύειν Hip. 119. κατϑα- 



AOKE 

'νεῖν ἔδοξέ μοι κράτιτον ib. 401. πῶς! 
ἂν ἐκνεῦσαι δοκοῖς ; ib. 470. εἴ τοι 
δοκεῖ σοι lb. 507. ἁγνεύειν δοκῶ ib. 
655. . τιμαῖς kdpé τέρπεσϑαι δόκει 

UA] 54. ἐν ἀγκάλαις δόξω γυναῖκα 
ἔχειν ib. 8328. ὡς δοκεῖς An. 762. et 
Rh. 121. ὡς δοκᾶσί μοι δόμοι γ᾽ 
ἐλαύνειν με An. 924. δοκᾶμεν εἶναι 
δαιμόνων σοφώτεροι Sup. 218. ὡς 
δόκει (1. 6. ἐδόκει) Iph. T. 8. ἔδοξ᾽ 
(i. e. ἔδοξα) ἐν ὕπνῳ οἰκεῖν ἐν ἔλργει 
ib. 44. ἔδοξεν εὖ λέγειν τοῖς πλείοσιν 
ib. 279. δόξω τοῖς πολλοῖσι σώξεσϑ᾽ 
tic οἴκος μόνος ib. 678. ἣν ἄγαν 
δοκῶ χρονίζειν ib. 1219. φιλεῖν κεἰμὲ 
τὸς ὁμαίμονας δόκει lb. 1402. σοὶ 
τάδ᾽ ὡς δοκεῖ ib. 1485. κατάσκοπον 

᾿ πολεμίων πέμπειν δοκεῖ μοι Rh. 126. 
τάδε δοκεῖ ib. 131. ἢ πᾶν eparómedov 
πέρσειν δοκεῖς ; ib. 593. δοκεῖς γάρ; 
ib. 706. μὴ δόκει λεληϑέναι ib. 940. 
p ἰσχύειν δόκει Tr. 723. μηδ᾽ ἢν 
οκῆς u£v,—dpoveiv δόκει τι Bac. 311. 

312. ἐκ ἐλεύϑερον οἰκεῖν δοκήσω γαῖαν 
- Her. 246. ταῦτ᾽ à δοκήσει τοῖς Mv- 
κηναίοις ib. 202. ὅτω δοκεῖτε τὴν δό- 

᾿κῆσιν ἀσφαλῆ; Hel. 120. σὺ παῖδα 
δόξεις διολέσαι lon. 1024. δοκεῖν τά- 

. δόκητ᾽ 8 χρὴ Her. F. 92. ὃν σὺ φὴς 
εἶναι δοκεῖν ib. 184. ijv τί σοι δοκῶ 

᾿ λέγειν ib. 279. ἦσϑ᾽ ἄρ᾽ ἥσσων, ij 
᾽δόκεις εἶναι, φίλος ib. 341. τί δαὶ σὺ 
σῷ κασιγνήτῳ δοκεῖς; El. 244. μή μοι 
νικᾷν δοκείτω τὴν δίκην ib. 955. τί 

αἰσχρὸν, ἢν μὴ τοῖσι χρωμένοις δοκῇ 
ZEol. fr. I. et Fr. inc. XV. ὥστε μὴ, 
δοκεῖν, ἃ χρὴ δοκεῖν Hip. fr. IX. 4. 
δοκεῖ πονηρὰ, kal δοκεῖν ἁλίσκεται 
Phry. fr. V. 3. συγγνώμονάς τοι τὲς 
ϑεὲς εἶναι δόκει Fr. inc. LIT. 1. ϑνητὰ 

"πείσεσϑαι δόκει Fr. inc. LXX. 1. à- 
δὲς αἰτεῖν δοκῶ Fr. inc. CXXXIV. 9. 
εἶναι δίκαιος, kd δοκεῖν εἶναι ϑέλει 
Εν. inc. B. 28. 8. μὴ δοκῶν ἐμὴν 
χάριν Hec. 874. δοκῶν 'Opésqr χερ- 

"δὲ περιβαλεῖν Or. 871. εὖ δοκῶν λέ- 
yt» ib. 941.' à δοκῶν κλύειν Med. 
67. ὡς ὄναρ. δοκῶν Rh. 782. ᾧ δο- 
κῶν rt σεμνὸν πράττειν Tr. 447. x , '"- * [] - ᾿πράσσειν δοκῶν ib. 1203. ὁρῶ δο- 
K8rra μᾶλλον, ἣ σπεύδοντά σε Her. 
85. τὸν εὐτυχεῖν δοκῶντα ib. 865. 
δοκῶν κοιράνες φυγεῖν CEnei fr. XI. 
Móyoc ἐκ τῶν δοκόέντων ἰὼν Hec. 295. 
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δοκῶντας δαιμόνων εἶναι γένος ib. 490. 
τῶν δοκόντων εἰδέναι τι ποικίλον Med. 
300. τὸς cojéc δοκῶντας εἶναι ib. 
1226. οἱ δοκῦῶντες εὖ φρονεῖν An. 
330. cf. v. 647. οἱ δοκᾶντες εἰδέναι 
Ion. 317. ὀλβίας τῷ λόγῳ δοκθντας 
tiva. Her. F. 599...  2ok8oá τι πρός 
γε σᾶ πράξειν καλῶς Med. 500. δοκδ σ᾽ 
ἀρωγὸς ἐν πόνοις capasareiv Rh. 638. 
τοῖς δ᾽ 8xi δοκᾶν Hec. 12]. δοκῶν 
᾿Αχαιοῖς 1b. 5006. 8 δοκᾶν ἕξειν ποτὲ 
Iph. T. 802. καίπερ à δοκῶνϑ᾽ AI. 
939. τὰ Ook8vr ἀπώλεσαν Tr. 609. 
κλῶπας δοκήσας πλάϑειν τινὰς Rh. 
777. ἰδίᾳ δοκῆσάν σοι τόδ᾽, ἣ πάσῃ 
πόλει; Sup. 129. ψήφῳ δοκῆσαν Her. 
187. δόξας ἀνὴρ ἄριτος Tr. 395. δό- 
ξασά me ἢ Πανὸς ὀργὰς---μολεῖν Med. 
1171. ἀρίτη δόξασα γυνὴ γεγενῆσϑαι 
Al. 85. δόξαν λέγω Bac. 629. ϑεοῖσι 
r&ro δόξαν Dic. fr. VIII. 2. ταῦτα 
δόξανϑ᾽ Ὕλλος ἐξηνέσχετο; Her. 967. 
γενναῖος ἀνὴρ παρ᾽ ἐμοὶ δεδόκησαι 
Med. 763. δέδοκται rápyyovib. 1236. 
ὡς σοὶ δέδοκται An. 455.  karSavety 
pot δέδοκται Iph. A. 1375. δέδοκται 
τλήμονες φυγαὶ Bac. 1348. vid. not. 
κτανεῖν δέδοκται τήνδ᾽ ἐμοὶ Hel. 988. 
ἐπὶ r&r' ἐμοὶ δεδογμένον Her. 1. λέ- 
ἕξεις μηδὲν τῶν ἐμοὶ δεδογμένων Med. 
822. τὰ δοκηϑέντ᾽ ἐκ ἐτελέσϑη Med. 
1417. Al.1164. An. 1287. Bac. 
1388. et Hel. 1706. 

Δοκεύειν. ὄψεταί vcr δοκεύοντα Bac. 982. 
Δόκημα. δόκημα νυκτερωπὸν ἐννύχων 
ὀνείρων Her. F. 111. τὰ δοκήμασιν 
σοφὰ Tr. 411. δοκημάτων ἐκτὸς ἦλ- 
Sev ἐλπὶς Her. F, 771. κρείσσω τῶν 
δοκημάτων Er. fr. VII. 2. 

'“Δόκησις. μὴ νῦν πέραινε τὴν δόκησιν 
Or. 635. τὴν δόκησιν ἄρνυται Anm. 
697. δόκησιν τόδ᾽ àv λέγοιμί σοι 
Her. 396. εὐψυχίας δόκησις ib. 746. 
κενὴν δόκησιν Hel. 36. μὴ δόκησιν 
€ixer' ἐκ ϑεῶνθῖθ. 118. . dro δύκέξε 
τὴν δόκησιν ἀσφαλῆ; ib. 190. ἕν᾽ ἡ 
δόκησις Ἐδϑον ἡδέως ἔχῃ Ion. 1602. 
δόκησις εὐκλεὴς δορὸς Her. F. 288, 
δοκήσει δωμάτων ὠγκωμένος El. 381. 
ἡ δόκησις φαύλη Antig. fr. X. 1. τῇ 
δικαίϑ τὴν δόκησιν ἄρνυσο Ix. fr. I. ]. 
ἡ δόκησις ἀνϑρώποις κακὸν Fr. inc. 
XXVIII. 2. ὧν δόκησις ἐκ ἔνι Fr. 
inc. LXXIV. 2. " 
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Δόκιμος. κατὰ τἄλλα δοκίμων Epist. 

I. κεμὰς ἔνϑα δοκίμα keit Iph. T. 

176. à δοκιμώτατος 'EAA&ccSup. 277. 

Aokóc. δοκὰς styavüc παρέχει Cret. 

fr. II. 6. 
Δοκὼ κενὴ El. 747. 
Δόλιος. σιγᾷ δόλιος Or. 1404. δόλιος 

Ὀδυσσεὺς Rh. 894. δολίῳ λέλογχα 

φωτὶ δελεύειν ΤΥ. 28]. δόλιον Μαι- 

váüev κατάσκοπον Bac. 954. δόλιον 

&sépa λάμψας Hel. 1142. δόλιον 

οἶκτον ib. 1658. δόλιον ἔσχεν ἀκοίταν 

El. 166. δολίοισι γάμοις Or. 1009. 

λόγοισι δολίοις An. 289. Aéxrpa Δερό- 

πας δολίας Or. 1009. δολίῳ τέχνῃ 

ΑἹ. 34. εἰς κλισίαν λύκων δολίην 

Iph. T. 858. πέπτωκεν δολίῳ πληγῇ 
Rh. 748. δόλιον ἔσχον ἄταν ἼὙ. 530. 
δόλιος ἡ ᾿πιϑυμία Cy. 448. δόλιον 

εὐνὴν Hel. 20. à δόλιος Κύπρις 1}. 
2429. δόλιος ἣ ναυκληρία ib. 1605. 
δόλιαι βοεολαὶ Med. 418. ἁρπαγὰς 
δολίας kiel. 1338. τϑτ᾽ εἰς γυναῖκας 
δόλιόν ἐπι Bac. 487. τόδ᾽ ἤδη. δόλιον 
εἴς μὲ μηχανᾷ ib. 804. δόλια βελευ- 
τήρια An. 447. δόλια λέκτρα Iph. 
T. 539. δόλια καϑάρματα ib. 1316. 
δόλια τεχνήματα ib. 1355. δόλια 

ἐξευρήματα ilel. 1109. ἔχω δόλια 
καὶ δρατήρια lon. 988. λέγεις μοι 

δόλια ib. 148]. δολίοις βρόχων ἕρκε- 

σιν El. 154. 
Δολιόφρων Κύπρις Iph. A. 1301. 

Δολιχαύχην. kükva δολιχαύχενος Iph. 

A. 794. ὦ moraval δολιχαύχενες 

Hel. 1503. 
Δολόεις. δολόεντα Τροίας ἕδη Iph. 
A. 15927. : 

Δόλος. ξὺν δόλῳ δύσμαχον Hec. 
884. δόλῳ με τοιῷδ᾽ ἤγαγε ib. 1146. 
ὄ ποτ᾽ ἂν σύ μ᾽ εἵλες ὧδε σὺν δόλῳ ib. 
1269. μή τις εἴη δόλος Or. 1420. 

cf. Ph. 273. μή τις δόλος με κτάνῃ 
Ph. 365. δόλῳ μέτειμι τόνδε φόνον 
Med. 391. δόλῳ μ᾽ ὑπῆλϑθες Anm. 
436. δόλῳ, sc. διώλεσέ σε Iph. A. 
1458. εἰς αἱματηρὸν γάμον émóp- 
ϑμευσας δόλῳ Iph. T. 571. μῶν τις 
δόλος ἐκ νυκτῶν ; Rh. 17. δόλος κρυ- 

φαῖος ib. 92. εἰς δόλον τιν᾽ ἄγει lb. 

128. τῇδε σύγκειται δόλος ib. 215. 

δόλον ἐξεπίξτασϑε Cy. 474. μή τιν᾽ 
ἔχῃ δόλον Ion. 686. cf. v. 692. δόλῳ 
τινὶ κατακτεῖναι 1b, 844, ἀπόλλυμαι 
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δόλῳ Her. F. 754. ϑνήσκει δόλῳ EA. 
9. ὀῤῥωδῶ τινὰ δόλον ϑυραῖον ib. 832. 
φυγάδος δειμαίνεις δόλον ib. 834. τὸν 

αὐτὸν τῇδ᾽ ὑποτήσω δόλον ; ib. 983. 
τὸν κεκρυμμένον δόλον Dan. 33. ὡς 
δόλοισι παῖδα βασιλέως κτάνω Med. 
783. διώλεσε δόλοισι σὸν παῖδα Hip. 

1312. νείκη ἀνδρῶν---δόλοισι κλέπτει 
Bel. fr. XII. 2. ϑνήσκετε δόλοις Cress. 
fr. IV. 2. εἰ δόλοισιν ἦν τὸ νικητή- 
ριον Dan. fr. VIII. 3. 

Δολᾶν. Μοίρας δολώσας Al. 12. σοῖς 
δολώσαντες γάμοις Iph. A. 898. 

Δόλων, nom. propr. speculatoris T'ro- 
jani. Rh. 159. 221. 525. 573. 575. 
592. et 864. 

Δόμος. δυστυχῶν δόμος Or. 70. 
᾿Αγαμεμνόνιον ἐπὶ δόμον ib. 179. 
ἔφερε σὸς δόμος ib. 867. ἀνευφη- 
pei δόμος ib. 1395. εἰς ἀγῶνα δόμος 
φοβερὸν πιτνεῖ ib. 1588. ὄλβιον δό- 
μον ib. 1674. ἔρημον πατρῷον ἔλιπες 

δόμον Ph. 322. cf. An. 1205. τὸν 
ἐμὸν οἰκήσω δόμον Ph. 605. ἐῤῥέτω 
πρόπας δόμος 10. 627. ὄνος Οἰδι- 

πόδα δόμον ὥλεσε ib. 1502. cf. v. 1509. 

ὦ δόμος δόμος ib. 1506. πᾶς δόμος 
ἔῤῥοι Med. 114. τίνα δόμον ἐξευρή- 

σεις ; 1b.360. Πελίο δόμος 10. 734. δό- 
μος τυραννικὸς ib. 740. δόμον πάντα 
συγχέασ᾽ Ἰάσονος ib. 794. 8 τί yw 
ἀξιοῖ δόμος---προσεννέπειν Hip. 792. 
ὅσον κακὸν ἔχει δόμος ib. 852. σὸν 
οἰκῆσαι δόμον 1b. 1010. πατρῷον ἀνὰ 
δόμον ib. 1136. δόμος ᾿Αδμήτϑ ΑΙ. 

79. δόμον ἀμπετάσας ib. 600. ἀλ- 
λοις δόμον λείψειν ib. 059. eic τόνδ᾽ 
ἱδρῦσαι δόμον ib. 844. γότιμος ἔλ- 

Sow δόμον ib. 1156. λεῖπε δεξίμη- 

λον δόμον τᾶς ποντίας ϑεδ An. 130. 
ἐκ τίνος λόγα νοσεῖ δόμος; 10. 550. εἰς 
τέκνα καὶ δόμον ib. 1191. δόμον 
ὑπερβᾶσα Sup. 1049. μηδὲ πατρῷον 
δόμον αἴσχυνε Iph. A. 1090. ἄπαις 

δόμος Iph. T. 697. καϑαρὸν οἰκήσεις 
δόμον ib. 1231. πατρὸς δόμον---ἔϑη- 
kac εὐκλεέξερον Rh. 159. προλιπᾶσα 
δόμον ib. 910. δόμον, ἔν ϑ᾽ ἐλοχεύϑην 
"[r. 897. δόξας εὑ προχωρῆσαι δόμος 
Her. 487. ἐ τὸν αὐτὸν ἀεὶ βεβάναι 
φημὶ δόμον εὐτυχίᾳ ib. 610. ὡς τὸν 
ἀΐδα δόμον κατέβα ib. 918. κ᾽ ταράσ- 
σεται δόμος Hel. 485. κτυπεῖ δύμος 

ib. 865. δόμον ἥξει ib. 1510. λα- 
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Spaiov à)iv εἰς ϑεῦ ῥίψαι δόμον Ion. 
45. Φοίβε δόμος ib. 224. ᾿Απόλλω- 
voc δόμος lb. 1275. ὁ γηγενέτας δό- 
poc ib. 1400. εἰς εὐγενῆ δόμον κα- 
ϑίζει σε ib. 1541, δόμα τύχας Her. 
F. 249. "ArAavroc δόμον ἐλϑὼν ib. 
405. ἀναλώσαντες αἰσχύναις δόμον 
ib. 1423. of ἐμὸς κεύϑει δόμος El. 359. 
πόσις ἐτ᾽ αὐτῇ καὶ δόμος ib. 1311. γε- 
γῶσα τηλίκη δόμα Meleag. fr. XVII. 
3. ἵν᾽ αὐτὸς χρυσὸν ἐν δόμοις ἔχῃ 
Hec. 27. ἐκ τυραννικῶν δόμων ib. 
59. πρὸ δόμων lb. ὅ9. ἐν δόμοις ib. 
362. 652. et 987. ἔχει τι κλέμμα 
τῶν αὑτῆς δόμων ib. 618. ὦ vor εὐ- 
τυχεῖς δόμοι ib. 619. δόμων ἄπο ib. 
665. ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐκ δόμων πόδα 
ib. 977. ἀποςῆναι δόμων ib. 980. 
λιπδσ᾽ αἰσχρῶς δόμες Or. 99. ἐς φρ8- 
ρὰν δόμων 10. 1252. πρὸς δόμες τυ- 
ραγνγικεὶς ib. 1356. et Ph. 205. κλεῖ- 
Spa. βασιλείων δόμων Or. 1360. £v 
δόμοις τυράννων ib. 1456. δόμες τὰς 
TavraAs(ec ib. 1543.  £&vowuv ἐν δέ- 
μοις Ph. 341. βασιλικῶν δόμων ὕπερ 
lb. 1886. σιγῇ δόμος εἰσβᾶσα Med. 
4l. πατρὸς δόμοι ib. 253. et 442. 
cf. v. 502. et 1177. Tr. 670. et El. 
573. δόμες ἐχεγγύες Med. 387. δό- 
pec πατρῴας ib. 801. cf. Hip. 306. 
νυμφικὲς δόμος Med. 1137. εἰς ἅδε 
δόμες ib. 1234. et Hip. 895. et ΑΙ. 
25. et 74. v. etiam Al. 438. et 629. 
ἐκ γενναίων δόμων Hip. 409. κατη- 
ρεφεῖς δόμοι ib. 468. Κρησίες δόμες 
ib. 719. κεδρίνων δόμων ΑΙ. 158. 
δόμες ἐχϑροξένος ib. 561. εἰς ἀνη- 
λίος δόμος ib. 855. ὦ σχῆμα δόμων 
ib. 915. πολυκτήτων δόμων μέτοχος 
An. 770. δοκῦσί μοι δόμοι γ᾽ ἐλαύ- 
νειν οἵδε μὲ ib. 925. ἐν περιτύλοις 
δόμοις ib. 1100. ἐν εὐφήμοισι δόμοις 
ib. 1145. δόμες νησιωτικὲς ib. 1262. 
ἐλεφαντοδέτων πάροιϑεν δόμων Iph. 
A. 583. ἔξω ἐλϑὲ βασιλείων δόμων 
ib. 863. cf. Hel. 143. 466. et 1542. 
δόμων πατρῴων Iph. T. 51. cf. v. 
809. El. 417. et 1005. et 1088. et 
Dan. fr. VII. 1. δόμες οἴκει πατρὸς 
Iph. T. 699. cf. v. 707. voc8vrac 
δόμος Iph. T. 930. Πυϑίών δόμων 
ib. 1271. δόμων εὐδοξία Rh. 760. 
ἄπαιδες ἐν δόμοις Tr. 380. δόμες 
πέρσασ' ᾿Ατρειδῶν ib. 461. δολεύσω 
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ἐν αὐϑεντῶν δόμοις ib. 055. Μενέλεω 
δόμες ib. 984. ἐν ᾿Αλεξάνδρε δόμοις 
ib. 1020. δόμων ἐρείπια Dac 7. ἐν 
δόμοις "Exíovoc ib. 1117. 'AASaíac 
δόμες Cy. 39. ςέγας δόμων ib. 118. 
δόμων ἔσω lb. 129. εἴσω ἥσυχον μέ- 
νειν δόμων Her. 478, ἐκ πλεσίων 
δόμων Hel. 439. δόμων ἄνακτα ib. 
912. τυράννοις δόμοις ib. 524. $pv- 
γῶν ῴκησα πολυχρύσες δόμες ib. 934. 
εἰς δόμος τυραννικὲς ib. 1186. τῶν 
κατ᾽ ἐραγὸν δόμων ib. 1687. μητρὸς 
ἐλϑὼν δόμες Ion. 71. δόμων μὴ πά- 
pir εἰς μυχὸν ib. 2290. ᾿Απόλλωνος 
δόμες ib. 249. cf. v. 424. et 535. 
ἀμφὶ κρηπίδας δόμων ϑυοδόκων ib. 
9510. τὸς ᾿Ερεχϑέως δόμες ib. 568. 
et sine τὸς v. 1293. τὰν δόμοισι Xv- 
πηρὰ ib. 622. ϑυραῖος ἐλϑὼν δόμες 
ib. 702. ὀρφανὲς δόμες ib. 79], ἐν 
9€8 δόμοισιν παιδεύεται ib. 822, ἄδε 
ἐν δόμοις παιδεύεται ib. 953. cf. v. 
1274. Hen FoillaJELh 144... cav 
᾿Ερεχϑειδᾶν δόμων Ion. 1057. — Ao£ía 
ἐν δόμοις 10. 1197. cf. v. 1455. τῶν 
ἀτέκνων ἀναρπάσεις Cópec ; ib. 1303. 
παγκλήρες δόμες ib. 1542.  Ebpv- 
σϑέως δόμος Her. F. 463. κατασκάψω 
δόμες καινῶν τυράννων lb. 566. εἰς 
δόμες Ἡρακλέος ib. 873. κλῇ Spa 
ὑψιπύλων δόμων ib. 1030. £v χέρνησι 
δόμοις El. 207. ἐκβληϑεὶς δόμων ib. 289. 
εἰς εὐτυχϑντας δόμος ib. 398. ἐπ᾽ αὐτὰς 
εἰσίω δόμων πύλας ib. 661. βασιλικὲς 
ἔχων δόμος ib. 947. ϑεῶν δόμοι ib. 
1000. δυστυχεῖς οἰκῶ δόμες ib. 1005. 
£v τοῖς ἐμοῖς ναίει δόμοις ib. 1120. 
πένητας εἰς δόμες ib. 1139. δόμων 
ὕπερ ἀκροτάτων ib. 1233. Πρωτέως 
ἐκ δόμων ib. 1280. χρυσὸν ἐν δόμοις 
ἔχειν And. fr. XVI. |. μηδὲν δόμοισι 
τῶν καλῶν πειράσεται Απίϊορ. fr. 
ΝῊ]. 2. κενοῖσιν δόμοις ejusd. fr. 
XXXIII. 6. ὅστις δόμοις ἥδεται πλη- 
ρϑμένοις Dan. fr. IV. 1. εἰς ἀνάξασιν 
δόμων Dic. fr. VI. 4. ἀδόκητ᾽ εὐτυχη- 
σάντων δόμων Er. fr. II. 31. δόμες 
᾿Αϑάμαντος Inus fr. IL. 1. πύλαισιν 
ἥτις ἐν δόμοις Pelei fr. 1. ἀρχαίων 
δόμων Phry. fr. VII. à ϑέμις βέβη- 
λον ἅπτεσϑαι δόμων Pro, fr. I. et sic 
porro: nam singulis fere paginis ali- 
quoties hoc vocab., presertim in plur., 
occurrit, 
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Δονακόεις. δονακύεντος Ebpera Hel. 

210. 

Δονακοτρόφος. ἀπ᾽ Ἑὐρώτα δονακοτρόφθ 

Iph. A. 179. 
AovakóxAac. OovakóxXoa λιπόντες Ev- 

ρώταν Iph. T. 400. 
Δόναξ. Xerr8 Qóvakoc Or. 146. ἐν δό- 
νακος ἔργεσιν Hel. 183. τὸν ὑδρόεντα 
δόνακι χλωρὸν Evpórav ib. 355. 

Δόξα. δόξα ἐχώρει δίχ᾽ ἀν᾽ “Ἑλλάνων 
sparóv Hec. 119. δόξης ϑάρσος ib. 
370. δόξαν κεκτῆσϑαι μάτην ψευδῆ 
ib. 489. 
235. πολλάκις ἔβλαψε δόξα Med. 

293. δόξαν ἔσχες ib. 540. δόξης 
ἐσφάλην cbayyéAa ib. 1010. δόξαν 
ἐσϑλὴν ἐν βροτοῖς κομίζεται Hip. 422. 
δόξα μήτ᾽ ἀτρεκὴς, μήτε παράσημος ib. 
1115. δόξης ἦμεν πρὸς ϑεῶν ἐσφαλ- 

μένοι 1". 1414. ὦ δόξα, δόξα An. 319. 
δορὸς δόξα ib. 726. ἔνϑα δόξα φέρει 
κλέος Iph. A. δ66. δόξ᾽ ἐμὴ ib. 1399. 
δόξαν ἔσχεν ἄφϑιτον ib. 1606. δόξης 
μετάδος Iph. T. 1090. δόξαν λέγεις ; 
10. 1164. xaS ὕπνον μοι δόξα τις 
παρίξαται Rh. 780. δόξ᾽ ᾿Αργείων 
κεῖται "Tr. 179. ἣν δόξα σα νοσῇ Bac. 
311. σὺν μαινομένᾳ δόξᾳ ib. 885. 
σώζεις πατρῴαν δόξαν Her. 826. ἐδ᾽ 
ἀκλεής νιν δόξα ὑποδέξεται 10. 624. 
εἰς ταὐτὸ κἀμοὶ δόξα χωρεῖ Hel. 764. 
ὥστε καὶ δόξαν λαβεῖν ib. 847. σοὶ 
ἐς τί δόξης ἦλϑεν---; lon. 964. ὃς 
ἔσχε δόξαν εὐψυχίας Her. F. 157. 
δόξαν κακὴν λαβόντας ib. 292. cf. El. 
1013. πολύ με δόξης ἐξέπαισαν ἐλ- 
πίδες Her. F. 460. ἡ δόξ, ἐκ οἷδ᾽, 

ὅτῳ βέβαιός ἐπι ib. 511]. τί χρῆμα 
δόξης τῆσδ᾽ ἔχεις τεκμήριον ; 10. 714. 
τὴν δόξαν ἕλκει CEnei fr. V. 3. δόξαν 

εὐκλείας ἔχειν Rha. fr. II. 10. δόξαν 
φέρονται Fr. fal. cit. V. 4. δόξαν 
ἠμποληκότα Fr. inc. B. 1. 3. δόξαν 
κενὴν ϑηρώμενοι Epist. I. épsca 
δόξαν πολλὴν Epist. IIT. κεναὶ δόξαι 
Iph. T. 419. δόξας ἀσήμες Rh. 629. 

Aotálav. ὧν σὺ δοξάζεις Hec. 759. 
àv δοξάζῃς νοσεῖν Or. 314. ἡ σὺ 
δοξάζεις ἴσως ib. 710. πείσειν γε 
δοξάζω σφ᾽ ἐγὼ Med. 944. τῆδέ νιν 
δοξάζομεν μάλιτ᾽ ἂν εἶναι Sup. 1043. 

γάμες γαμεῖσϑαι τάσδ᾽ ἐδόξαζον ποτὲ 
Γι. 847. τὸν ἐλϑόντα μὴ πάντ᾽ ἀλη- 

δῇ δοξάσης εἰρηκέναι Hel. 314. ἐδέ-, 

δόξαν τόδ᾽ ὑγιείας ἔχει Or. 

AJOUPOY 

ποτ᾽ ἐδόξασα El. 580. 
ποτε Thes. fr. IV. 5. 
Iph. T. 831. 

Aótacpa. κενῶν Oofacpárev πλήρεις 
El. 383. cf. Melan. fr. XIV. 3. 

Aopá. λύκειον δορὰν Rh. 208. νεβρῶν 
δορὰς £xew Dac. 176. kxarasíkrec 
δορὰς ib. 696. δοραῖσι ϑηρῶν σῶμα 
περιβαλὼν Cy. 329. νεβρῶν δοραῖς 
καϑαπτὸς Hyp. fr. I. 1. 

Δοριάλωτος Tr. 518. 
Δοριϑήρατος. δοριϑήρατος πρὸς ᾿Αχαιῶν 
Hec. 105. σκύλοις Φρυγῶν δοριϑηρά- 
τοις Tr. 574. 

Aopíkrgroc. χϑὼν δορίκτητος Vm 'Ap- 
γείων Hec. 478. δορίκτητος γυνὴ 
An. 155. 

Δοριμανὴς Sup. 485. 
Δοριμήτωρ. "ErvaMe δοριμήτορι An. 
1016. 

Δοριπετὴς ἀγωνία 'Tr. 1003. 
Δορίπονος. δοριπόνων ἀνδρῶν El. 479. 
δοριπόνοις ἀσπίσι καὶ λόγχαις Iph. 

As 74 1- 
Aópka. τὰν χρυσοκάρανον δόρκαν ποικι- 
λόνωτον Her. F. 376. 

Aopkác. ἀγκάλαισι δορκάδ᾽ ἔχεσαι Dac. 

698. 
Aópv. δορὶ πεσεῖν Ἑλληνικῷ Hec... 5. 
φίλιππον λαὸν εὐθύνων δορὶ ib. 9. 
ηὐτύχει δορὶ ib. 18. πόλις πᾶσ᾽ ἀνέ- 

sqkev δορὶ ib. 494. ἐπὶ δορὶ ib. 647. 

πέσημα φοινίε δορὸς ib. 699. δορὶ δὴ 
δορὶ πέρσαν ib. 909. vópysc πεσόντας 
'"EAMávev δορὶ ib. 1112. Ἕκτορος 
ἤνϑει δόρυ ib. 1210. ἀνδρῶν συμ- 
μάχων κενὸν δόρυ ἔχων Or. 687. δὲ 
᾿Αγαμέμνονος δόρυ ib. 1146. opi 
ὀλλυμένες ib. 1307. σφάγια πρὸ δο- 
ρὸς καταβάλοις ib. 1603. πρὶν ψαῦσαι — | 
δορὸς Ph. 82. αἰχμαλωτίδας Oopl 
Θηβαίας---δώσειν Τριαίνᾳ ib. 194. 
δορὸς ἀκροϑίνιον ib. 288. ἀκασίως 

τοκεῦσιν ἠράμην δόρυ ib. 437. Μυκη- 
ναία δορὸς ib. 516. et 1089. δόρυ τὸ 
Καδμείων ib. 565. τρόπαια πῶς ἀνα- 

φήσεις δορός ; ib. 575. εἰς δορὸς τάξιν 

μολεῖν ib. 701. ἀμφὶ δεῖπνον ὦσι 

προσβάλλω δόρυ ; 10. 735.  povosóXa 
δορὸς ib. 749. ἑλεῖν δορὶ ib. 762. 

ἦν τις πόλεμος Ἐὐὺμόλπϑ δορὸς ib. 861. 

᾿Αργεία δορὸς ib. 1087. et 1101. Tr. 

8.346. et Her. 834. ᾿Αργεῖον δόρυ 
Ph. 1403. Her. 501. 674. et 842. 

ὧν ἐδόξαζόν 
ὡς δοξάζεται 
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᾿Αργείων δόρυ Ph. 1093. et ᾿Αργείων 
δορὶ Τὰ. 606. δορὸς ἀλκὴ Ph. 1104. 
cf. v. 1372. ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ 
ib. 1203. δορὶ παλλόμεναι ib. 1306. 
μονομάχῳ δορὶ ib. 1335. ἔϑραυσ᾽ 
ἄκρον δόρυ ib. 1408. ὡς ἄπορον ἥκων 
δορὸς ib. 1409. pápvavra δορὶ Med. 
249. ἧς ἐμὸν κρατεῖ δόρυ Hip. 975. 
δορὸς γέρας An. 14. δορὶ καὶ πυρὶ 
δηϊάλωτον ib. 105. ὅς σε πολλάκις 
δορὶ ναύτην ἔϑηκεν ib. 457. δόρυ 
σύμμαχον ib. 525. μὴ κινεῖν δόρυ 1b. 
608. πάλλων δόρυ ib. 698, δορὸς 
δόξα ib. 725. δορὶ κλεινοτάτῳ ib. 793. 
ἐπ’ ᾿Αργῴϑθ δορὸς ib. 794. τὰς ὀλω- 
λότας δορὶ Sup. 16. δορὸς ῥώμῃ ib. 
25. συμμάχοις δορὸς 1b. 475. ἐν 
κλεινῷ δορὶ ib. 593. διὰ δορὸς ib. 
602. συμμετασχόντες δορὸς ib. 648. 
ἐσολισμένον δορὶ Ib. 6059. παραιβάτας 
ἔτησαν εἰς τάξιν δορὸς ib. 677. διὰ 
τέχνης δορὸς ib. 905. ἀΐξαντες δορὶ 
Iph. A. 80. πεδίον ἐμπλήσας δορὸς 
ib. 355. σὺν opi ib. 587. κοσμήσω 
δορὶ ib. 931. δορὶ τρυφῶσα Παλλὰς 
ib. 1304. Τροίας πέργαμ᾽ ἐξελεῖν δορὶ 
ib. 1576. οἴχεσϑαι δορὶ Iph. T. 519. 
ὥστε διαφυγεῖν rdpóv δόρυ ib. 1326. 
δορὸς πέλας "Apyeía Rh. 20. «ρατὸν 
ἀναλῶσαι δορὶ ib. 58. εὐτυχᾶν δόρυ 
ib. 60. c£. v. 319. πρόϑυμος ἱέναι 
δόρυ ib. 63. ἐν τροπῇ δορὸς ib. 82. 
σὸν βλέποντας cic δόρυ ib. 114. $zo- 
σαϑεὶς δορὶ ib. 315. συγκαμὼν δορὶ 
ib. 820. σῷ δορὶ πράξας τάδε ib. 368. 
πεσεῖν δορὶ 1. 398. τὲς μέγ᾽ αὐχᾶν- 
rac δορὶ ib. 452. τὸ νάϊον δόρυ ib. 
458. πᾶσαν Ἑλλάδ᾽ ἐκπέρσαι δορὶ 
ib. 472. πορϑεῖν ῥᾷδια δορὶ ib. 478. 
S98pov δόρυ ib. 492. & συναίρεται 
δόρυ ib. 495. Αἴαντος δόρυ 1b. 601. 
ἴσχε πᾶς δόρυ ib. 088. αἱμύλον δόρυ 
ib. 709. χειρὶ σὺν κενῇ δορὸς ib. 792. 
κρυπτὸν ἀμπίσχων δόρυ "Tr. 14. ὃς 
ἕλοι δόρυ ib. 387. δορὶ πεσόνϑ᾽ 'EA- 
ληνικῷ ib. 479. cf. v. 868. κλεινὸν 
ἁρπάσας δόρυ ib. 747. οἵπερ αὐτὴν 
ἐξεμόχϑησαν ᾿ δορὶ ib. 873. εἰς δόρυ 
saSévrec ib. 934. αἱρᾶμεν δόρυ ib. 

ΔΟΣΙ 

δον δορὶ ἔκτεινα ib. 7. ἀμφῆρες δόρυ 
ib. 15. ἄνεμος ἐμπνεύσας δορὶ ib. 19. 
εἰς πάλην δορὸς Her. 161. £x Spóv 
αἴρεσϑαι δόρυ ib. 314. μή μοι δορὶ 
συναράξῃς, πόλιν ib. 8379. ποίᾳ προσ- 
ἄξει ςρατόπεδον δορὸς ib. 397. μένειν 
δόρυ ib. 744. δορὸς πολυαίνετον ἀλ- 
κᾷ ib. 760. ἐν μεταιχμίοις δορὸς ib. 
808. ἐλϑεῖν ἐγγὺς ἀλκίμε δορὸς ib. 
815. ἄϑλον "EAAgew δορὸς Hel. 43. 
δορὸς προϑυμίᾳ ib. 723. ἐν δορὶ ἐκ- 
πνεύσαντες ib. 1132. δορὸς ἀλκαία 
λόγχαισι ib. 1107. ἦν φίλος δορὶ ib. 
1279. πόσον ἀπείργει μῆκος ἐκ γαίας 
δόρυ; ib. 1284. δόρυ δεξιᾷ λαβὼν 
ib. 1393. εἰσβῆναι δόρυ ib. 1584. 
λοῖσϑον αἱρεῖται δόρυ ib. 1613. ἐς 
᾿Ἑλλάδ᾽ εὐϑύνειν δόρυ ib. 1627. ξἕυν- 
εξελὼν δορὶ lon. 61. κοινῷ δορὶ ib. 
290. δορὸς λαβὼν γέρας ib. 298. 
δορὶ γᾷ πατρίᾳ φέρει σωτήριον ἀλκὰν 
ib. 488. ϑεῶν ór' ἦλϑεν εἰς δόρυ ib. 
997. καλλινέκα δορὸς ἄγαλμα Her. 
F. 49. ςρατηλατήσας Καδμείων δορὸς 
ib. 61. δορὸς ταχεῖαν ἄλοκα lb. 164. 
φεύγειν δειλίᾳ δόρυ ib. 235. ὡς ποϑεῖς 
λαβεῖν δόρυ ib. 268. δόκησις εὐκλεὴς 
δορὸς 10. 288. δόρυ ἔπαλλον ib. 437. 
δορὸς moís τυχών; ib. 540. σύμμα- 
Xov φέρων δόρυ ib. 1165. ὁ δορὸς 
ἵσανται πέλας ib. 1176. ἐπὶ δόρυ γι- 
γαντοφόνον ib. 1192. ἐδὲ δορὶ μᾶλ- 
λον βραχίων σϑεναρὸς ἀσϑενᾶς μένει 
El. 588. ἐν δορὶ φονίῳ ib. 476. Φρύ- 
γας ἀνήλωσαν δορὶ ib. 681. ἦξαν εἰς 
δόρυ ib. 844. πετραῖον σκόπελον ὁτά- 
ζων δορὶ Antig. fr. XVI. 3. ὀλίγον 
ἄλκιμον δόρυ Ar. fr. X. 1. εἰς ἀλκὴν 
δορὸς Bel. fr. XIV. 2. εἰς μάχην 
δορὸς Er. fr. I. 29. κινεῖν δόρυ ejusd. 
fr. V. 1. κείσϑω δόρυ μοι ejusd. fr. 
VI. 1. κρατεῖν δορὶ Tem. fr. VII. 
μάχῃ δορὸς σϑένων Fr. inc. XXXIX. 
5. et inc. B. 47, 6. ἥσυχοι δορὶ Fr. ize. 
XCIX. (para δάϊα Iph. A. 1494. 
δύόρη (in plur.) BasáZousv Rh. 274. 

Δορύξενος. πάντων φίλτατος δορυξένων 
Med. 687. δορυξένων ἐμῶν ὅρκοι An. 
1000. 

1148. μείζον᾽ ὄγκον δορὸς ἔχοντες, Δορυπετής. δορυπετῆ φόνον Cy. 304. 1) φρενῶν ib. 1158. εἰς δόρυ διωλλύ- Δορύσσειν. δορύσσοντα «ρατὸν Her.774. jiec3a. ib. 1162... πέδεσα δορὶ γᾷ ib. Δορυφόρος. δεξιαῖς δορυφόρων El. 616. 1299. δορὸς Móyxav ib. 1318. ἀμφὶ 
γηγενῆ μάχην δορὸς Ογ..ὃ. Ἐγκέλα- 

Δύσις. τὴν δόσιν ἐχέγγυον ποιῶ Ph. 
700... χρὴ καρτερεῖν 9«8 δόσιν ΑἹ. 
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1074. Παλλάδος ἦν ᾿Αλεξάνδρῳ δό- 
σις "Tr. 925. Δαιδάλα ψευδῆ δόσιν 
Her. F. 471. 

Δολεία. δολείας τᾶς 8 τλατᾶς Mec. 

158. δολείαν περιβαλὼν Ph. 197. 
δαλείας δειλαίας παυσίπονος Iph. T. 

450. at δολείαν αἰάζασιν Tr. 159. 
δολείας φυγὴν Cy. 441. μὴ ᾿πὶ δε- 
λείας ἔλθῃς Ar. fr. IV. 1. δολεύοντα 

δολείαις ἐμαῖς Bac. 802. 
Δόλειος. ζυγὸς δόλειος Án, 802. ἐπὶ 

δόλειον ἁμέραν βία ΤΥ. 1351. δόλειον 
ἦμαρ Hec. 56. et An. 99. δέλειον 
ὑπὸ μέλαϑρον Tr. 1311. 

Δολεύειν. ἐν φάει δολεύσομεν Hec. 
418. αἰῶνα τὸν σύμπαντα δαλεῦσαι 

ib. 757. δολεύομεν ϑεοῖς Or. 418. 
γυναιξὶ δολεύειν χρεὼν ib. 935. τῷδε 

δολεύσω ποτέ; Ph. 523. ἥλιος vó& τε 

δολεύει βροτοῖς ib. 549. δελεῦσαί μοι 

δαίμων ἔδωκε lb. 1600. τὸ δοελεύειν 
pé σοὶ Au. 185. δολεύσομεν νόϑοισι 
λέκτροις ib. θ28. τῷ ὄχλῳ δολεύομεν 
Iph. A. 450. σοί με δελεύειν χρεὼν 
ib. 1033. πᾶ γαίας δελεύσω; Tr. 
191. φωτὶ δαλεύειν πολεμίῳ 10. 282. 
δολεύσω ἐν αὐϑεντῶν δόμοις 1b. 655. 

πικρῶς ἐδόλευσα ib. 904. Φρυξὶ δε- 
λεύειν ib. 974. ἘΒακχίῳ δελεύσομεν 
Cy. 705. μὴ δόλευε σοῖς δόλοις Hel. 
1444. Φοίβῳ δολεύσω lon. 182. cf. v. 

327. τοῖς κρείσσοσιν δελεύειν Ar. fr. 
XVI.2. βαρβάροις δελεύσομεν Tel. 
fr. XXIIL — óeXAetovrza δελείαις ἐμαῖς 

Bac. 802. 
Δέλευμα. τὸ δόλευμ᾽ ἡδὺ Or.221. óe- 
λευμα πιΞτὸν lon. 748. 

Δελευτέον. εἰς τὸ κέρδος παρὰ φύσιν 
δελευτέον Ph. 398. τῷ Βακχίῳ δ8- 
λευτέον Bac. 360. τῇ τύχῃ δολευτέον 
Her. F. 1357. 

Δόλη. φανήσομαι δόλης ποδῶν πά- 
ροιϑεν Hec. 48. ἵν᾽ ἐκληρώϑην---δόλη 
10. 1038. νῦν εἰμὶ δόλη ib. 857. δόλη 
ϑάανδμαι ib. 420. δόλη, γραῦς, ἄπαις 
ib. 495. δέλη κεκλῆσϑαι αἰσχύνομαι 
ib. 552.  &&Aqv pe ἡγόμενος ib. 741. 
δόλη σέϑεν ib. 809. ἡσσώμενος δέλης 
ib. 1258, δόέλη ᾿Βλλάδ᾽ εἰσαφικόμην 
eU DENPCONEGCNNE  Ἀ ΕΓ ΒΕ 
vaUc ἐπ’ ᾿Αργείων ἔβην ib. 402. δέλη 
γεγῶσα ib. 435. σὺ τὴν κακίΞξην--- 
δέλην ἀνέξῃ : ib. 934. ἔλαχ᾽ ἄναξ 

ΔΟΥΔ 

δόλη καϑέξηκα Hel. 282, εἴ ue δόλη 
τυγχάνει τεκδσά τις lon. 1382. 08A 
ἐκβεβλημένη δόμων πατρῴων El. 1004. 
ἔσωσα δέλην ὦσαν Ar. fr. XVI. 1. 
δέλη ἀνδρὸς CEd. fr. 1.1. τὴν ὕβριν 
δόλην ἔχῃ Sis. fr. I. 7. 2) Form. 
dor. δόλα. κέκλημαι δόλα Hec. 481. 
δόλα μελάϑρων Ph. 213. "Epquóvac 
O8Aay An. 114. δέλα δόλοις yávact 
προσπέσω 1b. 861. ὁσίας κλῃδόχϑ δόλα 

Iph. T. 132. δέλα ἄγομαι γραῦς ἐξ 
οἴκων Tr. 140. τῷ πρόσκειμαι δέλα 
ib. 185. ἀντάσω Μενέλᾳ δόλα ib. 
212. τᾷ Λακεδαιμονίᾳ νύμφᾳ δέλαν 
ib. 250. 8) Plur. 98Xa« Δωρίδος ἐσ- 
μὲν χϑονὸς ib. 233. ἡμᾶς ἐξάγασ᾽ 
ἤδη χϑονὸς δόλας ib. 1280. ὄδλαι 
πάρεισιν αἵδε El. 1007. 

Δόλιος. δελίθ ἀφ᾽ αἵματος Al. 64]. 
ζυγὰ δόλια 'Tr. 595. 

A&8Xoc, subst. ὄὅδλος ὧν ἐμὸς Hec. 249. 
ó8Xoc ὠνητὸς ib. 365. ἢ χρημάτων 

08Aóc ésuv, ἢ τύχης lb. 805. ὃδλος 
ὧν φοβῇ τὸν ἅδην Or. 1522. κἀν 
δόλος D τις 1b. 1523. óc δόλῳ Ph. 

94. δέλε τόδ᾽ εἶπας 10. 395.  à8Xoc 
ὡς ib. 631. δδλος ἔγωγε σῶν δόμων 
Hip. 1249. ἐδεὶς ἐπέξτη ὅδλος πόνῳ Sup. 
763. μακρὲς ὅδλος ὧν λέγεις Aóvy&c 
Iph. A. 318. σὸς δὅλος εἰκ ἔφυν ib. 
330. κείνης δδλός ésw "Tr. 950. ἅπας 

ἐν ἔργῳ ὅδϑλος ἦν Dac. 626. 08Xoc ὧν 
μὲν ib. 1026. ὅδλος ἀλαίνων Cy. 79. 
ἄλλων ἀκέειν δᾶλον ὄντα Hel. 739. 

δεσποτῶν κρατήσεις ὅδλος ὦν; ib. 
1646. vid. etiam And. fr. XVI. 2. 
r8 Se8 καλὅμαι 08Xoc Ion. 809. τῶν 
ἐλευϑέρων | dele κακίων O8Xoc κ. T. X. 
ib. 856. δῦλος τῶν ὅπλων Her. F. 
190. $8Xov ἐννέποντά με ib. 270. 
σὸς ἔτι νῦν δᾶλος El. 899. ó5Ae 

$povüvroc μᾶλλον, ἢ φρονεῖν χρεὼν 
Alex. fr. VI. 2. κρείσσονα ὅδλον Ar. 
fr. XV. 1. γνάϑε δόλος Aut. fr. III. 

b. δόλῳ ἐχ οἷόν τε τἀληϑῆ λέγειν 
Bu. fr. vers. 1, δόλον ἐσθλὸν τὔνομ᾽ 
d διαφϑερεῖ Melan. fr. VI. 1. ó8Xov 
εὐμενῆ δόμοις Meleag. fr. VIII. 2. 
ὃδλος τᾶ AéX&c Phaéth. fr. XV. 1. óc 

ἃν O8Xoc Syl. fr. III. 8. τίς δ᾽ ἔστι 
08Aoc, r8 ϑανεῖν ἄφροντις ὧν ; Fr. 

inc. CXVI.. εἰ ἔξι τοῖς δόλοισι; Kk. T. X. 
Hec. 234. νόμος τοῖς 7 ἐλευϑέροις 

δόλην σ᾽ ἔχειν Tr. 278. cf. v. 1271.} ἴσος καὶ τοῖσι δόλοις κεῖται ib. 292. 
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δῦλοί τε κἀσϑενεῖς ib. 798, δέλοισιν 
εἶναι τῆς τύχης Or. 715. χρητοῖσι 
δόλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν Med. 54. 
et Bac. 1027. ὡς πρέπει δόλοις λέ- 
γειν Hip. 11ὅ. δῦλοι βωμὲς ϑεῶν, 
80. καταφυγὴν ἔχϑοσι Sup. 208. τέτων 
ἑνὸς ἐσμὲν δὅλοι Cy. 24. xdv τοῖσι 
δέλοις δυσπρεπὲς νομίζεται Hel. 307. 
£v τοῖσι γενναίοισιν δόλοισι ib. 736. 
cf. v. 1657. μὴ δόλευε σοῖς δόλοις ib. 
1444. ἕν τι τοῖς δάλοισιν αἰσχύνην 
φέρει lon. 854. O8Xov γεγῶτες τῆς 
ἐμῆς τυραννίδος Mer. F. 251. ÓóAac 
τὸς φίλος ἡγόμενος JEol. fr. IV. 4. 
μέτεςτι τοῖς δόλοισι δεσποτῶν vóce 
Alemzaon. fr. ΓΜ, ταῦτα δέλοις ἄριτα 
Alcmen. fr. V. 2. δόλοισι τοῖς σοῖσι 
τ Ὁ Alex. fr. IV. .2.. δόλων ὅσοι 
φιλθσι δεσποτῶν γένος ejusd. fr. IX. 
]. δέλες κρείσσονας τῶν δεσποτῶν 
ejusd. fr. X. 1. κἀν ὦσι δόλων Melan. 
fr. XIV. 4. ἡδὺ δέλοις δεσπότας 
χρητὸς λαβεῖν Meleag. fr. VIII. 1. 
πολλοῖσι δόλοις τὄνομ᾽ αἰσχρὸν Phry. 
fr. X. 1. τῶν 8xl δόλων ib. 2. ἀκό- 
Aasa γίνεται δόλων τέκνα Fr. inc. 
CXXX. δόλοισι ζῶμεν Fr. inc. CCIIT. 
δόλοις ἐκ ἔξες᾽ ἀκόειν τῶν λόγων Fr. 
inc. B. 23. 2. 

A&Xoc, adject, ὄδλον παρασχὼν Sáva- 
rov Or. 1170. πόδα δόλον Tr. 507. 
εἰς 08Xov ζυγὸν ib. 673. δέλῳ φωτὶ 
Alemzeon. fr. V. 1. ἄνδρα δᾶλον An- 
tiop. fr. XIV. 1. παῖδας o£Aec An. 
199. τὰς τρόπος δόλες παρασχεῖν 
Sup. 877. δέλης γυναικὸς An. 90. 
Ion. 837. et El. 110. γυναικὶ δόλη 
An. 328. et 04A γυνὴ Tr. 490. 
ϑεοῖσι δέλαν χέρ᾽ ἔχειν Ion. 139. τὸ 
0BAov ὡς κακὸν πεφυκέναι Hec. 332. 
πᾶν τὰξ ἀνάγκης δᾶλόν ἐς’ ἐν τοῖς 
σοφοῖς Or. 488, ἐδὲν τὸ δῦλον πρὸς 
τὸ μὴ O8Xov γένος ib. 1115. δῦλον 
λέχος An. 80. τὸ μὲν δᾶλον, οἱ δ᾽ 
ἐλεύϑεροι Iph. A. 1401. τὸ εὐγενὲς 
εἰς ὄδλον ἥκει Tr. 61]. ἐκπεφεύγαμεν 
τὸ δᾶλον Ion. 556. τὸ sóua O8Xov 
πέπαυται ib. 675. τὸ δόλον ἀσϑενὲς 
ib. 988. τὸ δῦλον à λόγῳ ἔχοντες 
Alex. ff^ VIE 1. κακὸν δόλον γένος 
ejusd. fr. VIIL. 1, cf. Antiop. fr. XVI. 
]. τὸ ó8Xov à ὁρᾷς ὅσον κακόν ; 
Antiop. fr. XV, 4 πέφυκε δδλον Fr. inc. IV. 2. δόλων σφαγίων ὅνεκα Hec. 
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137. δόλοις γόνασι An. 861. τὰ 
βαρβάρων 0&Xa πάντα Hel. 283. δὅλα 
λέκτρα lon. 819. 

Δολοσύνη, et dor. óva. 
τλαίην Ph. 200. 
An. 110. 

Δολόσυνος Hec. 448. 
As8À8v. δαελοῖ ἄνδρα Hip. 424. et 
Melan. fr. IX. 4. δολώσας λεὼν Rh. 
410. τὰς HpaxAs(ec δελώσων γόνες 
Her. 817. τὸν ἥσσονα δολόμεϑ᾽ ἄν- 
ὃρες ἄνδρα Sup. 493. 

Asmtiv. 8 δοπεῖ νεολαία γυναικῶν Al. 
108. 

A8r0c. χεῖρα δόπε παύσας Bac. 513. 
ἀκόομεν πυλῶν δᾶπον Ion. 516. 

Δέρειος ἵππος Tr. 14. 
Δεριπετής. πεσήματα δεριπετῆ νεκρῶν 
An. 654. 

Aspv, pro δόρυ. 
Her. F. 128. 

Δοχή. δοχαὶ χολῆς πέλας El. 828. 
Δόχμιος. δοχμίαν κέλευϑον ἐκβαίνων 

^ , 

δολοσύναν 
δολοσύναν -τυγερὰν 

ξύνοπλα δόρατα γέα 

Al. 1003. πέλταν δοχμίαν πεδαίρων 
Rh. 372. δοχμιᾶν διὰ κλιτύων Al. 
578. δόχμια κόρας διάφερ᾽ ὀμμάτων 
Or. 1261. 

Δραγμὸς μαςΒ Cy. 169. 
Apákawa. ἐχ ὁρᾷς ἅδε δράκαιναν ; 
Iph. T. 286. δρακαίνης φύσιν ἔχεσαν 
Bac. 1355. 

Δρακόντειος. 

Ph. 1325. 

Δρακοντώδης. δρακοντώδεις κόρας Or. 
256. 

κρημνῶν ἐκ δρακοντείων 

Δράκων. ὁ μητροφόντης δράκων Or. 
470. εὐ 1424. φόνιος δράκων ib. 1406. 
et Ph. 661. ζάϑεα ἄντρα δράκοντος 
Ph. 239. ἀπὸ ϑηροτρόφε φοινικολόφοιο 
δράκοντος ib. 827. δράκων ὁ γηγενὴς 
ib. 938. et γηγενεῖ δράκοντι ib. 942. 
ὃς δράκοντος γένυος ἐκπέφυκε ib. 948. 
σηκὸν ἐς μελαμβαϑῆ δράκοντος ib. 
1018. δράκοντος αἷμα ib. 1069. Opá- 
κοντὰ κτείνασα Med. 480. ἐκ δράκον- 
τὸς S&poc ἂν γένοιτ᾽ "Αρης Sup. 579. 
χρύσεον δράκοντ᾽ ἔχων Iph. A. 957. 
ποικιλόνωτος οἰνωπὸς δράκων Iph. T. 
1245. ἐκφὺς δράκοντος Bac. 539. 
γλώσσῃ δράκοντος ib. 767. πολύκρα- 
voc δράκων ib. 1010. τὸ γηγενὲς δρά- 
κοντὸς ὄφεος ϑέρος ib. 1020. τῷ δρά- 
κοντὸς ἐκγενέτα ib. 1153. δάμαρτ’ 
ἐμὴν δράκων ἄξω ᾽πὶ βωμὸς ib. 1355. 
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πυρὸς Opákovr ἀναβλέποντα φοινίαν 
φλόγα lon. 1203, λάβρον δράκοντος 
γένυν Her. F. 258. δράκοντα πυρσό- 
vorov lb. 398. δράκων ps γίγνεται 
τό y ἥμισυ Fr. inc. CLXVI. 1. vv- 
ριγενὴς δράκων Fr. inc. CLXXVII. 
1. δισσὼ δράκοντε Ton. 23. δράκοντες 
ἔφερον τέκνα Καδμείων γγάϑοις Ph. 

1145. ςεφάνωσεν δρακόντων στεφάνοις 
Bac. 101. δρακόντων ἰὸς Ion. 1015. 
δράκοντες παγχρύσῳ γένυν ib. 1427. 
δεινοῖς δράκεσιν El. 1256. 

Δρᾶμα. ἡ περὶ τὰ δράματα συμφορὰ 
Epist. IT. 

Δρᾷν. οἷσϑ᾽ 8», ὃ δράσεις: Hec. 225. 

et Cy. 131. oio ὄν, ὃ δρᾶσον Iph. 
A. 725. Hel. 322. et 1249. et Ion. 
1029. δρᾷς dv ἡμᾶς εὖ llec. 253. 

τί δράσω ; Hec. 419. et 737. Or. 309. 
et 1610. Ph. 1320. et 1609. Med. 
1042. 1271. et 1376., ΑἹ. 381. Iph. 
Α. 8356. τί δράσεις ; Hec. 876. Hip. 
598. 613. et 1051. An. 829. et 1077. 
τί δράσομεν; Cy. 192. δέδρακεν ἔρ- 
yov ἀνοσιώτατον liec. 792. 
καλῶς δρῶν, ὄντα κηδετὴν σέϑεν Opá- 
σεις ib. 834. sq. δέδρακας, οἱάπερ 

λέγεις ; ib. 1048. εἴτε χρήτ᾽ ἔδρασε 

τϑτον 

ib. 1189. ἐ δίκαιον εὖ δράσεις ξένον 
ib. 1285. δρᾷν χρὴ τάδε Or. 311. 
τί χρῆν ue δρᾶσαι; ib. 550. cf. v. 
595. τί μ᾽ ἂν ἔδρασ᾽ ὁ karSavóv ; 
ib. 580. σοὶ τάδε λέγω, δράσω τε 
πρὸς ib. 621. ὃ τοῖς φίλοισι δρῶσιν 
οἱ κακοὶ φίλοι ib. 746. ὡς ἔδρασας 
ἔνδικα ib. 773. πῶς ἂν àv δρῳην; 
ib. 7276. τί χρῆμ᾽ ἔδρασε ; ib. 847. 
τὐναντίον δράσετ᾽, ἢ δράσαι χρεὼν 1b. 

936. ἤν τι Μενέλεώς σε δρᾷ ib. 1191. 

τί δρῶμεν ; ib. 1539. τί χρῆμα δρᾶ- 
σαι; ib. 1588. μηδαμῶς δράσεις τάδε 
ib. 1598. τί πατήρ μοι δρᾷ Ph. 
379. τί χρὴ δρᾷν ; ib. 450. κακόν 
τι δρᾶσαι 1b. 488... ἔδρασεν ἐδὲν, ὧν 
ὑπέσχετο ἴῃ. 485. οἷα δρᾷς, κλύει 
ib. 614. τί δράσετε; ib. 626. τί δή 
με δράσεις ; ib. 994. ἐχϑρός γε μέν- 
τοι; μὴ φίλος δράσειέ τι Med. 95. 
δράσω τάδε ib. 184. et Hip. 1088. 
μή μοι τι δράσῃς παῖδ᾽ ἀνήκετον κακὸν 

Med. 288. cf. v. 289. et Hip. 722. 
σωφρονῶν ἔδρας τάδε Med. 311. ὃ τι 

δράσεις δεινὸν ib. 356. ὅς μ᾽ ἐκ ἐχ- 

piv κακῶς δρᾷν ib. 508. d δίκαια 
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δρᾷν ib. 578. οἱ δράσεσί c' εὖ ib. 
613. τί χρῆμα δράσειν 5 ἣ τί μὴ δρά- 
σειν; 1b. 748. et Iph. T. 738. v. 
etiam Iph. T. 938. τί σ᾽’ ἐγὼ δράσω ; 
τί δὲ μὴ δράσω ; Hip. 178. τί δρᾷς; 
ib. 325. Al. 392. et 554. et Sup. 
265. δρῶσι κακὰ βελεύματα Kip. 
649. τί δρῶμεν; ib. 782. τὲς τε- 
κόντας ὅσια δρᾷν ib. 1081]. τί δρᾷς 
ps τὸν δυσδαίμονα; ib. 1446. τί 
δρῶσι; An. 66. δρᾷς μ᾽, εἰς ὅσον 
δύνῃ ib. 238. δρᾷν εὖ ib. 587. ὄτ᾽ 
ἂν τι δράσω φλαῦρον ib. 732. οἷον 
δέδρακεν ἔργον ib. 807. δῆλα---δε- 
δράκαμεν πόσιν ib. 836. ὑγιὲς ἐδὲν 
δρῶσιν ib. 954. τοιαῦϑ᾽ ---παῖδ᾽ ἔδρασ᾽ 
᾿Αχιλλέως 10. 1164. ὅσ᾽ ᾿Αργείων 
χϑόνα δέδρακας Sup. 1176. δρᾷν τι 
κεὸνὸν βαρβάρες Iph. A. 371. μη- 
τρός TL χωρὶς δράσεϑ᾽, ἃ "v με δρᾷν 
χρεών; 1b. 728. δρᾶ γ᾽, εἴ τι δράσεις 
10. 817. ἐν εὐμαρεῖ δρᾷν τε, kal μὴ 
δρᾷν καλῶς ib. 909. οἶσθ᾽, ὃ δράσω; 
Iph. T. 759. δεινὰ δεδράκατον ib. 
1169. τί χρῆμα δρῶ; ib. 1215. 
δρᾷν τι πλέον ib. 1336. δράσομεν 
ὅτως, ὡς σὺ κελεύεις ib. 1494, δρᾶσαι 
χερὶ Rh. 105. ἀρκεῖν ἔοικέ σοι πα- 
ϑεῖν, δρᾶσαι δὲ μή; ib. 483. πῶς 8 
δέδρακας ; ib. 591. τί δρᾷς δή ; ib. 
725. σὺ ταῦτ᾽ ἔδρασας ib. 835. σφὲ 
βέλομαι δρᾶσαι κακῶς ΤῊ. 78. τί σ᾽ 
ἐγὼ δράσω; ib. 788. μηδὲν νέον 
δρᾷν Bac. 363. 
et 715. φρονήσασαι, ot. ἐδράσατε ib. 
1958. πᾶν σοι δρῴημεν ἂν Cy. 132. 
τί δρῶμεν; ib. 537. et Ion. 756. μή 
σε δράσῃ τι μάταιον Cy. 658. — δίκαια 
δρᾷν Her. 139. cf. v. 425. Hel. 1649. ᾿ 

τίς ἂν Opá- | 

σειεν üávSpómov ἔτι; Her. 539. δυ- 
lon. 358. et El. 1244. 

varóc δρᾷν ib. 731. ἤν τι πλημμελές 
σε δρᾷ Hel. 1091. Μενέλεῳ τὰ mpóo- | 
φορα δρῴης ἂν ib. 1316, ὅσια δρᾷν 
ib. 1684. δικαίως τὸν ϑεμιξεύοντά 
σοι δράσειεν ἄν τι πῆμα Ion. 372. 
γυναικεῖόν τι δρᾷν ib. 848, zroXeputee 
δρᾶσαι κακῶς ib. 1046. δρᾶσαί τι 

κακὸν τὸς πέλας ib. 1248. τί σοι à 
ἔδρασαν ; Her. F. 207. βίαν δράσῃς 
μηδὲν ib. 215. ἐγὼ δράσω σ᾽ ἀντὶ 
τῶν λόγων κακῶς ib. 239. cf. v. 829. 

(poc, à δρᾷν d βόλομαι ib. 858. 
δεινὰ δράσω El. 986. εἰ ϑεοί τι δρῶ- 

δεινὰ δρῶσι ib. 666. 



APAN 

σιν αἰσχρὸν, ἐκ εἰσὶν ϑεοὶ Bel. fr. 
XIX. 4. νέων τι δρᾷν ἔντονοι χέρες 
ejusd. fr. XXII. 1. o? δρῶσι μὲν, 
χρόνῳ δὲ δρῶσι Er. fr. I. 2. 38, σὺ 
ὁράσεις φόνον ; Μεϊδη. fr. XXIII. 3. 
τὰς ζῶντας εὖ δρᾷν Meleag. fr. XV. 
l. ἔδρασαν πάντ᾽ ἐφέντες ἡδονῇ 
G(Enei fr. IX. 3. ταῦτα δρᾷν ἀμη- 
χάνως ἔχει Qno. fr. III. 5. φόβος 
πρόσεςτι; μὴ δράσωσί τι Peliad. fr. V. 

δρᾶσαι χειρὶ δυνατὸς Thes. fr. IX. 
2. ἐχϑρὸν κακῶς δρᾷν Fr. inc. CIII. 
a. et b. μηδένα ἔδρασεν ἀγαϑὸν μη- 
δὲν Epist. IV, ὁ μή τι δρῶν κακὸν 

-Hec. 608. ἀνόσια δρῶν Or. 562. 
Πηλέως ἄξια--- ἔργα δρῶν An. 343. 
ἐδὲν πλέον δρῶν ἑνὸς ib. 699. ἄνομα 
δρῶντα, kd δίκαια, παῖδας Iph. A. 
399. εὖ δρῶν παρακάλει με ib. 409. 
ere πάσχων, bre δρῶν Bac. 800. ἔρ- 
γματ᾽ ἐχὶ ϑνητὰ δρῶν ib. 1067. τὴν 
ἐμὴν ψυχὴν 8 παύσομαι δρῶν εὖ Cy. 
340. δρῶντα πολεμίας κακῶς Her. F. 

: 202. φίλος ϑανόντας εὖ δρῶν 1}. 267. 
δρῶν κακῶς ib. 727. τὰ ἔργα τῷ πᾶν 
δρῶντος ἔνϑα κερδανεῖς Ix. fr. I. 2. 

᾿ δρῶν ἔχαιρες Fr. inc. Ο11. τί δρῶν- 
τες ; Or. 439. μόλις πάντα δρῶντες 
Her. 841. δρῶντας, ἢ μὴ δρῶντας 
Hel. 820. μηδὲν---λέγεσα, μηδὲ δρῶ- 
σα Hec. 873. τί δρῶσα ; Med. 606. 
δρῶσ᾽ ἐκεῖνον κακῶς Hip: 82X. -ai- 
σχρὰ δρώσῃ ib. 404. μὴ δρώσης χερὸς 
Her. 084. δράσαντι αἰσχρὰ Hec. 

.1086. δράσας τάδε Or. 497. δρά- 
σας δεινὰ ib. 569. δράσας τι τὰς 
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vov δράσασα μηδὲν Inus fr. II, 3. 
τί δράσων ; Al. 540. et Rh. 99. ὡς 
δή τι δράσων χρητὸν Hel. 1044. τί 
χρῆμα δράσοσα; Or. 1186. ὃς πᾶν 
ἀγγελεῖ τὸ δρώμενον Ph. 1344. πρὶν 
μαϑεῖν τὸ ὁρώμενον Rh. 76. £c δρώ- 
μενον πᾶν ἰδεῖν Sis. fr. 1.2]. εἰδέναι 
τὰ δρώμενα Ph. 1367. et IphyyT, 
l ες τῶν δεδραμένων ὕπερ Οτ. 
1818, ἀντὶ τῶν δεδραμένων | An. 
809. τὰ πρὶν δεδραμένα ib. 815. 
ταρβεῖς τοῖς δεδραμένοις πόσιν ib. 
920, τῶν δεδραμένων δίκην Her. F. 
169. 733. et 756. ὡς μηδὲν προσ- 
ἐργάσαιτο τοῖς δεδραμένοις ib. 1012. 
αἰσχύνομαι τοῖς δεδραμένοις κακοῖς 
ib. 1160. ἐχ ὅτως ἄγαν χαίρω τι 
τοῖς δεδραμένοις ἐμοὶ El. 1106. 

ἐμὲς ἐχϑρὲς ib. 1164. φίλες κακῶς 
εδράσαντ᾽ ἐναντίον βλέπειν Med. 470. 
τί χρῆμα δράσας; ib. 693. et Peliad. 
fr. II. Sede ὅσιόν τι δράσας Sup. 40. 
πολλὰ δράσας καλὰ ib. 339. δράσας 
κακῶς Rh. 683. ἡμᾶς δράσας ἀφανῆ 
1b.- 748. ὅλοιϑ᾽ ὁ δράσας ib. 875. 
δράσαντα τῇδε πρὸς χάριν Hel. 1297. 
ἐσθλόν τὶ δράσας Her. F. 187. εὖ 
δράσας cc ib. 1235. γενναῖα δράσαντε 
& T. X. Or. 106]. δράσαντε μηδὲν 
πολεμίες νεώτερον Rh. 590. τοῖς 
δράσασιν ἐκ εὐδαιμόνως, 80. εἴργαςται 
τάδε Or. 600. τί χρὴ τὸν ἄϑλιον 
δράσαντας ἡμᾶς Hip. 1262. ἐδὲν 
ϑεὸς δράσαντας ΑἹ. 247. πολλὰ ὃδρά- 
'σαντας κακὰ Rh. 104. τί χρῆμα 
pácaca; lon. 343. τῶν πεπραγμέ- 

Δραπέτης. δραπέτην ἐξέκλεπτον ἐκ 
δόμων πόδα Or. 1498. ἐν ὄρφνῃ Cpa- 
πέτης μέγα σϑένει Rh. 69. μὴ ὃρα- 
πέται οἰχοίατο Iph. T. 1341. τέσδε 
δραπέτας ἔχων Her. 141. 

Δρασείειν. τί παῖδ᾽ ἐμὼ δρασείετον ; 
Ph. 1214. τοῖσδ᾽ ὥς τι δρασείασαν 
Med. 93. 

Δρασμός. τί ἡμῖν r8 ξένων δρασμξ 
μέτα ; Iph. T. 1300. 
δρασμοῖς Or. 1374. vatotc δρασμοῖς 
Iph. T. 892. ἐλευϑερᾶντες ἐκ Opac- 
μῶν πόδα Her. F. 1010. 

Apaséov. Opaséov, ἅ σοι 
1024. et Her. F. 711. 

Δρατέος. ἄνδρα εὖ Opaséov El. 262. 
εἰδέναι τὸ Opaséoy Eu. fr. VII. 9. 

Apacípic. ἐλεεινὸς εἴην μᾶλλον, i) 
δρατήριος Hel. 998. ξύλῳ δρατήριος 
Syl. fr. III. 4. φάρμακον δρατήριον 
Ion.1185. τὰ δεινὰ καὶ δρατήρια Or. 
1554. ἔχω δόλια καὶ δραςτήρια Lon. 
985. τέκνα δρατήρια Alex. fr. XV. 4. 

Δράττεσϑαι. τί us. δέδραξαι χερσί; 
Πγ 745. 

Δρέπανον. δρεπάνῳ ἔ γε Cy. 393. 
Δρέπειν. ῥοδόεντ᾽ ἄνϑεα---δρέπειν Iph. 
A. 1299. κρόκεα πέταλα φάρεσιν 
ἔδρεπον Ion. 889. ἔδρεπεν ἕτερον ἐφ᾽ 
ἑτέρῳ Hyp. fr. V. 1. δρέπων τερεί- 
vuc μυρσίνης κάρᾳ πλόκες El. 778. 
εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεὶ THTOLC δρέπεσϑαι Hip. 

βαρβάροισι 

δοκεῖ Iph. A. 

8l. δρεπομέναν ἔσω πέπλων ῥόδεα 
πέταλα Hel. 250. 

Δριμύς. δριμὺ Σισύφε γένος Cy. 
104. 

Z 
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Δρομαῖος, δεμνίων ἄπο πηδᾷ δρομαῖος] Δροσόεις. 

ἐκ. ϑιάσων δρομαίων Dac. Δρύσος. Or. 45. 

136. δρομαίων πόνων Hel. 1335. 

γεφέλας δρομαίε Al. 245. δρομαία 

πῶλος Hel. 550. 

Δρομάς. ἀπειρεσίαν δρομάδα Hip. 

549. προσέβαν δρομὰς ἐξ ἐμῶν οἴκων 

Sup. 1000. δρομάδα Κασσάνδραν 

Tr. 42. δρομάδι κώλῳ ἐσύϑη Hel. 

1317. δρομάδες ὦ πτεροφόροι ϑεαὶ 

Or. 317. Ἑυὐμενίσι ϑήραμα δρομάσι 

ib. 835. δρομάδες ἔϑορον ἀμφίπολοι 

ib. 1416. πῶλοι δρομάδες ἐσκίρτων 

Ph. 1132. ὦ δρομάδες ἐμαὶ κύνες 

Bac. 730. 
Δρομεὺς ἘΠ. 824. 
Δρόμημα. ἧἦξαν δρόμημα δεινὸν Ph. 

1388. 

ἑπταπόρα δρομήματα πλειάδος Οὐ. 

1005. πυκνοῖσιν ἐκτύπει δρομήμασιν 

Med. 1180. κυμάτων δρομήμασιν 

'Tr. 688. συντόγοις δρομήμασιν Bac 

1089. 

Δρόμος. δρόμῳ -ςείχοντα Φωκέων ἄπο 

Or. 724. εἴϑε δρόμον νεφέλας ἐξανύ- 

σαιμι Ph. 166. δρόμῳ ξυνῆψεν zv 10. 

1108. ἀνέλκων κῶλον ἔκπλεϑρον δρόμϑ 

Med. 1181]. ἰϑύνοι δρόμον Hip. 1227. 

παρὰ κροκάλαις δρόμον ἔχοντα Iph. A. 

212. εἰς Séav ἔρχεται δρόμῳ 10. 427. 

ϑοάζει δεῦρο δρόμῳ Tr. 307. δρόμῳ καὶ 

χοροῖς ἐρεϑίζων πλανάτας Bac. 148. 

ἐδὲν ἦν ἀκίνητον δρόμῳ ib. 720. àp- 

ϑεῖσαι δρόμῳ ib. 747. περιφορὰν 

ἕλκῃ δρόμον ib. 1065. νεὼς δρόμος 

Hel. 1080. σύννομοι νεφέων δρόμϑ 

ib. 1504. δρόμῳ σπεύσασ᾽ ᾿Απόλλω- 

γος πάρα lon. 1556. ὄριος δρόμος 

Her. F. 95. ἔσπευδε δρόμῳ ΕἸ. 

474. ἐφ᾽ ἑπτὰ Πλειάδων ἔχων δρόμον 

Phaéth. fr. VIII. 1. δρόμες παλαί- 

spac τε κοινὰς ἔχϑεσι An. 000. καμ- 

παῖσι δρόμων Iph. A. 224. δρόμες 

πολλὲς ἐξέπλησα καμπίμες Iph. Τ. 

81. δρόμες καλλιΞταδίος 1. 437. δρό- 

μοις ἀνιδρύτοισιν ib. 971. γυμνασίων 

δρόμοι "Yr. 884. δρόμων ἀγάλματ᾽ 
εὐτυχῆ Her. F. 425. 

Δροσερός. εἰς αἰϑέρα δροσερὸν Dac. 

863. δροσερᾶς ἀπὸ κρηνίδος Hip. 

208. δροσερὰ κλιτὺς lb. 226. et κλι- 

riv δροσερὰν Cy. DO. πηγὰς ἀμπαύει 

δροσερὰς Mel. 1351. δροσερῶν ἔσω- 
Sev ἄντρων Cy. 514. 

Opóunpa κυνῶν Dac. 870, Δρυμός. 

ΔΥΝΑ͂ 

"épocótvra λετρὰ Tr. 833. 
$ápea ποταμίᾳ δρόσῳ τέγ- 

ysca Hip. 127. ᾿Αχελῴθ δρόσον 
An. 167. ῥανίδ᾽ ὑπαιϑρίας δρόσε ib. 

226. βᾶς νίψοντες ἐναλίᾳ δρόσῳ 
Iph. T. 255. δρόσον αἱματηρὰν ib. 
448, ϑαλασσίᾳ δρόσῳ lb. 1192. γνίπ-: 

τρα ποταμίας δρόσα Hel. 1400. χρυ- 

σέαις πρυχύοισιν δρόσον καϑήσω lon. 

436. ἐκ δ᾽ ἐπίμπλαμεν δρόσα κρατῆ- 

pac ἱερὲς ib. 1194. ἄπειροι δρόσο 

ΕἸ. 738. ποταμίαισι κηπεύει δρόσοις 

Hip.78. ἐπὶ κρηναίαισι δρόσοις Iph. 

Α. 182. καϑαραῖς δρόσοις ἀφυδρα- 

νάμενοι Yon. 96. δρόσοι ἱεραὶ ib. 

117. 

Δρύϊνος. Opvtvac κλάδος Dac. 110]. 
δρυμὸς ὄρειος Hip. 1127. 

δρυμὸν νυκτὸς ἔνϑηρον μολὼν Rh. 

289. ἀμφὶ δρυμοῖς Dac. 1227. 

Δρύοχον. δρύοχα νεμομένα El. 1164. 

Δρύπτειν. δρύπτε κάρα El. 150. δρύπ- 

τεται παρειὰν I1ec. 655. 

Δρῦς. ὁποῖα κισσὸς δρυὸς; SC. ἔχεται 

Hec. 398. 
1517. δρυὸς κλάδοισι Dac. 109. ἐν 

δρυὸς φύλλοισι ib. 684. σεφάνες 

δρυὸς ib. 702. ὑψηλῆς δρυὸς κορμὸς 

Cy. 382. cf. Her. F. 241. δρυὸς ἄσ- 

πέτον ἔρνος Cy. 611. πέτραν δρῦν 

Antiop. fr. ΧΧΧΙ, 8... μίασμα δρυὸς 
Er. fr. XVIII. 

Δύειν. νερτέρᾳ δύσων χϑονὶ Her. F. 

335. δύεται σημεῖα Rh. 529. εἰς 

δόμες δυσόμεσϑ᾽ Ἥρακλέος Her. F. 

873. χάσμα δύσονται χϑονὸς El. 

1271. 

Δῦναι. πρὶν ϑεθ δῦναι σέλας Sup. 

469. ἐμὲ ἔδυ φόβος Rh. 569. πο- 

λύπηνα φάρεα δῦναι El. 191. 
Δύναμις. εἴ τε μείζω δύναμιν ἔχεις 

Hec. 336. δύναμιν iv διδῷ ϑεὸς 

Or. 684. μεγάλα τις à δύναμις ib. 

1546. δύναμιν πλείτην ἔχει Ph. 443. 

ϑεῶν & δύναμις μεγίτη Al. 219. εἰ 

τοσαύτην δύναμιν εἶχον ib. 1075. 

ἑνὸς ἁ δύναμις An. 484. σφάλλειν 

δυνάμει δίκαν ib. 782. δύναμιν εἰς 

χεῖρας λαβὼν Sup. 235. ὁπότε τὸ 

ἄσεπτον ἔχει δύναμιν Iph. A. 1093. 

ἔχει δύναμιν εἰς οἶκτον γυνὴ Iph. T. 

1054. πρὸς σὴν ἀφῖγμαι δύναμιν 

"Tr. 58. ὅση σοι δύναμις ib. 1144. 

δύγαμιν ἀνϑρώποις ἔχειν Bac. 310. 

δρυὸς ἀμφὶ κλάδοις Ph. 

| 
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ἕτερον δυνάμει παρῆλθεν ib. 904.| τοῖς δυναμένοισιν ὧν Or. 887. λέγειν 
τὴν σὴν ἀχρείαν δύναμιν Mer. 58. 
ὄποτε ϑνητοῖς ἀρετῆς ἄλλη δύναμις 
μείζων Hip. fr. XVIII. 4. δύναμιν 
8 μικρὰν φέρει Pol. fr. IV. 3, yzvo- 
μένῳ ἐν δυνάμει Epist. ΙΝ, ἤσϑοντο 
τῆς σῆς δυνάμεως ib. πρᾷως καὶ δε- 
ξιῶς χρῆσϑαι τῇ παρόσῃ δυνάμει ib. 
- Ride ἡμῖν ----πάλαι ἦν Epist. 

Δύνασϑαι. ὅσον δύνῃ lee. 253. ἐκ 
ἂν δυναίμην ἐξαλείψασϑαι φρενὸς ib. 

590. cf. v. 614. 749. et 972. Or. 105. 
Iph. T. 1023. Rh. 310. Bac. 273. et 
834. Her. 564. et Her. F. 1395. τὸ 
δύνασϑαι πρὸς ϑεῶν χρήζω τυχεῖν 
Or. 686. ὃς ἂν δύνηται 1". 895. 8? 
ὀνομάσαι δύναιμ᾽ ἂν Ph. 410. τὰ 
ὑπερβάλλοντ᾽ ἐδένα καιρὸν δύναται 
ϑνατοῖς Med. 128. φόνον à δυνήσῃ 
---τέγξαι χέρα ib. 862. ἐκ ἂν δύναιο 
πάντ᾽ ἔχειν A. 64. εἶἴἶϑε δυναίμαν 
σὲ πέμψαι φάος ib. 458. πῶς ἂν δυ- 
νήσῃ; ib. 487. εἰς ὅσον δύνῃ An. 
238. μηδὲν δίκας ἔξω----ἧδ ὕνασϑαι ib. 
790. ταῦτα δυναίμεϑα Iph. A. 1215. 
Av δυνώμεϑα ib. 1344. et 1421. et 
Hel. 749. ὄτοι πάντ᾽ ἐγὼ δυνήσο- 
μαι πόλει--οὑπηρετεῖν Rh. 152. πῶς 
μοι τὸ σὸν ἔγχος ἂν δύναιτο ὑπομεῖ- 
ναι; 10). 402. πῶς δυνήσῃ réc' ἀκιν- 
δύνως κτανεῖν; ib. 588. εκ ἂν δύναιο 
TB πεπρωμένα πλέον ib. 034. πῶς 
δυναίμεϑ᾽ ἐκπλεῦσαι χϑονὸς Hel. 747. 
Sk ἂν δύναιτο ζῇν ib. 1303. μέγα 
“δύνανται νεβρῶν ςολίδες ib. 1374. 
ἡμεῖς ἐδὲν ἂν δυναίμεθα Ion. 565. 
ἄνδρ᾽ ἕν᾽ à δυνήσεται κτανεῖν El. 337. 
Χαίρειν ὅστις δύναται ib. 1857. x 
ὑπερϑεῖν κύματος ἄκραν δυνάμεσϑα 
Ar. fr. XXIV. 2. ἐκ ἂν δύναιο μὴ 
καμὼν εὐδαιμονεῖν Cress. fr. III. 1. 
ἐς δρώμενον πᾶν ἰδεῖν δυνήσεται Sis. 
ἔν. L. 21. χρὴ τύχας τὰς μάτην πλα- 
γνωμένας μηδὲν δύνασϑαι Fr. inc. 
XXXIX. 3. et fr. inc. B. 47. 4. τη- 
ftiv ἑτέρας δυνάμεϑα Fr. inc. LX XVI. 

^d. δύνασϑαι δεῖ σε μεῖζον Fr. inc. 
CCXVIL.. Azicac δύνασϑαί τι παρὰ 

-αοἱ Epist. I. δύνασϑαι εὖ ποιεῖν 
Epist. IV. vid. etiam Epist. V. ἀδι- 
κεῖν δυνάμενος Fr. inc. B. 28. 2. τὰ 
μεγάλα---ἔχειν δυνάμενος ib. ὃ. Qv- 
νάμενοι εἶναι σοφοὶ lon, 598. ὑπὸ 

« 

τι κατὰ παιδείαν δυναμένες Epist. IV, 
ἃς διαϑέσϑαι ἐκ ἐδυνάσϑην Ion. 867. 

Δύνασις. δύνασιν ἔχει Iph. A. 1090, 
δύνασιν ἐκφέρει τίνα ; Ion. 1012. ὃ 
vacw ἄδικον ἐφέλκων Her. F. 770. 

Avváswp. ᾿Πλίδος Üvvásopec Iph. A. 
280. 

Avvaróc. 

, 
U- 

ὅσον περ δυνατός εἰμι Or. 
522. δυνατὸς ὧν δράσαι τάδε Ph. 
508. εὖ φρονεῖν τὰς μὴ φρονᾶντας 

δυνατὸς ἀναγκάσαι Hip. 922. ὀφε- 

λεῖν δυνατὸς Iph. A. 848. δυνατὸς 
---κακὸς πολίτης γίγνεται Dac. 270. 
δυνατὸς δρᾷν Mer. 73l. δράσαι 
χειρὶ δυνατὸς "Thes, fr. IX. 2. ὅ- 
καν ἀπαυδᾷν δυνατόν £c μοι πόνος 
Sup. 342. ὅσον γε δυνατὸν Iph. A. 
997. ὧν γε δυνατὸν, 88 ἐγὼ λείψω 
χάριν Iph. T. 631. ὅσον καϑ’ ἡμᾶς 
δυνατὸν Bac. 188. εἰ εἴη δυνατὸν 
lon. 979. τὰ δυνατὰ τόλμησον ib. 
976. 

Δύνειν. τὰ κρύπτοντα δυνόντων μέτα 
Ph. 1124. 

Δύο, vel δύω. δυοῖν παίδοιν δύο νεκρὼ 
κατόψεται Hec. 45. cf. Or. 1536. et 
Hel. 092. λέοντες δύω διδύμω Or. 

1401. δύο ἄῤῥενας Ph. 55. ἔδωκεν 
ἡμῖν δύο δυοῖν νεαινίδας ib. 496. δύο 
λόγος ib. 562. ἀμαϑίαι δυοῖν ib. 
587. δυοῖν πότμοιν ib. 958. δυοῖν 
παίδοιν μέτα ib. 1358, δύο φίλω ib. 
1653. δυοῖν παίδοιν ξυνϑανᾶσα Med. 
1289. δυοῖν ἀνάγκη ϑατέρῳ λιπεῖν 
βίον An. 888. ἐργάταιν δυοῖν ib. 
477. δύο ἐκ δισσαῖν ϑνήσκετ᾽ ἀνάγ- 
καὶν ib. 518. μὴ δύο σφαλῆϑ᾽ ἅμα 
ib. 693. δύο ἐξαυδᾷς ἅμα Sup. 143. 
δύ᾽ Αἴαντε lph. A. 192. δυοῖν roiv 
póvow ᾿Ατρείδαιν Iph. T. 808. δυοῖν 
πιτύλοιν Tr. 817. γέροντε δύο Dac. 
365. δύο ἡλίος ib. 916. φῶτε δύω 
Cy. 396. δυοῖν γερόντοιν Her. 39. 
et 653. δύο ἐτὸν λόγοι Hel. 137. 
δυεῖν ὄντοιν ib. 652. δύ᾽ οἰκτρὼ φῶτε 
ib. 1100. δύ᾽ ὄντ᾽ εὖ πράξομεν Ton. 
518. δύο μίαν (sc. τύχην) ϑαυμάζο- 
μεν db. ὅ39. νοσῶν δυοῖν ib. 580. 
δυοῖν ἐχϑροῖν ib. 848. δυεῖν ἀδελ- 
φοῖν El. 536. δυεῖν ὄντοιν ib. 649. 

μάχεσϑαι πρὸς δύο lb. 845. σοφὸς 
εἷς τις, ἢ δύο Pal. fr. I. 2. δυοῖν λε- 
γόντοιν Pro. fr. II. 1. δύο κύβω Tel. 
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fr. IV. τὸ δίκαιον ἐκ ἔχει λόγον 
δυοῖν ἐρίζειν Yr. inc. B. 10. 1. κα- 
σίγνηται δύο Ph. 380. δυοῖν μοίραιν 
Hip. 894. ψυχῇ μιᾷ ζῇν, 8 δυοῖν, 
ὀφείλομεν Al. 715. δύο ψυχὰς ib. 

003, δυοῖν γυναικοῖν ἡνίας ἔχειν 
An.178. δύ᾽ ὅσαι Iph. A. 887, μορ- 
φὰς δύο Tr. 1265. γυναικῶν δυοῖν 
πόσις Hel. 577. βλέπω δύω ῥοπὰς 
ib. 1096. δύο ϑεαὶ, δύο παρϑένοι 
lon. 466. δύο vósw 1b. 591. ἠπεί- 
ροιν δυοῖν πεδία 10. 1585. λέκτρων 
δύο συγγενεῖς εὐναὶ Her. F. 798. 
δυεῖν ἁμίλλαιν El. 96. νύμφα δύω 
ib. 1033. δύο συγγόνω ib. 1008. δύ᾽ 
ópgocrópsc Er. fr. L 41. γραμμαὶ 
δύο Thes. fr. V. 5. et 11. δύο ἀντίϑες 
δυοῖν Or. 550. δύο κακὼ Ph. 585. 
Iph. T. 487. et fr. inc. XXIII. 3. 
δυοῖν Opec ἔχει Ph. 1208. ἐκ ἂν δύ᾽ 
ἤΞτην Hip. 887. συνάψαι ἐκ Ovoiv 
μίαν χάριν ib. 515. δύο rà πρῶτ᾽ ἐν 
ἀνϑρώποισι Dac. 274. δυοῖν κακοῖν 
Hel. 737. τρίτον Sp! ἐπισφάξων 

δυοῖν Her. F. 995. δυοῖν παρόντοιν 
πραγμάτοιν Er. fr. I1. 9. ὅταν συμ- 
μιχϑῆτον εἰς ταὐτὸν δύο CEd. fr. 
XVII. 11. τί δεῖ βροτοῖσι, πλὴν δυοῖν 
μόνοιν Fr. inc. XIV. 1. 

Avcatov ὁ βίος Sup. 960. αἰὼν δυσ- 
αίἰων Hel. 214. 

Δυσάλιος Rh. 247. 
Avcápesoc. Ovoápssoc καὶ φιλόψογος 
πόλις El. 904. 

ΔΥΣΘ 

Δύσγνοια. δύσγνοιαν ὅστις τὴν ἐμὴν 
ἰάσεται Her. F. 1107. 

Avcoyvocía. δυσγνωσίαν εἶχον προσ- 
o8 El. 767. 

Δυσδαιμονία Iph. T. 1120. 
Δυσδαίμων. πολέμιον δυσδαίμονα Ph. 
1595. ὁ δυσδαίμων ἐγὼ 10. 1602. et 
1009. ὡς ἴδω δυσδαίμονα γυναικὸς 
Hip. 809, ὄλλυτε τὸν δυσδαίμονα ib. 
1374. cf. v. 1387. τί δρᾷς με τὸν 
δυσδαίμονα ; 10. 1446. δαίμων ἐξ 
ἀρχᾶς μοι δυσδαίμων Iph. T. 203. 

πλευραῖσιν ἀντιβᾶσα 78 δυσδαίμονος 
Bac. 1124. δυσδαίμων 00s ib. 1291. 
T8 πάλαι δυσδαίμονος Hel. 426. τίς 
ἀνδρῶν ὧδε δυσδαίμων ἔφυ; Her. F. 
1195. κυλίνδετ᾽ εἴσω τόνδε τὸν δυσ- 
δαίμονα Bel. fr. II. εἷς τριῶν δυσδαι- 
μόνων Iph. A. 1187, δυσδαίμων ἔρες 
Ph. 818. οἴκτειρόν με τὴν δυσδαίμονα 
Med. 711. ἔδαπτον σάρκα δυσ- 
δαίμονος ib. 1189. σώσαντι ἐμὲ τὴν 

δυσδαίμονα An. 752. ἄταν διαπαντὸς 
δυσδαίμονα Iph. T. 1118. ὁδὸν δυσ- 
δαίμονα καὶ μελέαν Rh. 899, ἄνα, 
δυσδαίμων ΤΥ. 98. ἐνοπὰς τᾶς δυσ- 
δαίμονος ἘΠ. 199. ὦ δύσδαιμον ΑἹ. 
259. 

Δυσείματος χρόα λεχὼ El. 1107. 
Δυσείσβολος πολεμίοις Cresph. fr. XII. 
3. 

Δυσεκπέραντος. 

βία Hip. 678. 

, , 

πάϑος δυσεκπέραντον 

γνῶμαι δυσάρεςοι͵ Δυσεκπέρατον κακὸν Hip. 883. 
Iph. A. 27. Qveápesov oi voo&yrec ΟΥ. Δυσελένα. διὰ τὸ ὄμμα Δυσελένας Or. 

232. 1389. πικρὰν ἰδδσα δυσελέναν Iph. 
Δύσγαμος. γάμϑβς δυσγάμϑς Ph. 1054..) A. 1316. 

δύσγαμον aicxyvrvav Hel. 693. 
yapov αἶσχος Tr. 1114. 

Δυσγένεια. 
χρήσιμον ; Iph. Δ. 446. 
γείας μᾶλλον Her. 304. 

F. 663. 
Δυσγενής. 

δυσγένει: ἀνάκτων ib. 810. 2A 

e ὃ ; e » Ad 
?] υσγέγνεια ὡς εχέι τι πυσερως. 

κεκλήσῃ δυσγενὴς lon. Δυσϑάνατος. 

δύσ-] Δυσεξήνυτος.. δεσμὸν δυσεξήνυτον Os- 
ϑεὶς Hip. 1237. 

δυσέρωτες φαινόμεϑ᾽ ὄντες 
τῆς Ovoyyt-| τῦδε Hip. 193. 
& δυσγέ- Δυσεύρετος. kéXevSov πολεμίοις δυσεύ- 

γεια ἁπλᾶν ἂν εἶχε ζωᾶς βιοτὰν Her.| ρετον Rh. 212. ἐν ὕλῃ κείμενον δυσ- 
ευρέτῳ Bac. 1219. 

δυσϑανάτων κρατήρων 
580. πέφυκα δυσγενὴς ib. 1477. ὁ 8| πληρώματα Ιοη..105]. 
δίκαιος---δυσγενὴς εἶναι δοκεῖ Dic. ἔν. Δυσϑνήσκειν. κρενὸς--οδυσϑνήσκοντος 

Χ, 4. τὴν φύσιν ὁ δυσγενὴς κρύψας) αἵματος vée Rh. 791. σῶμα δυσϑνῆ- 
Pelei fr. III. 3. δυσγενὴς ὧν St. fr. 
I. 3. δυσγενὲς μηδὲν δίδει. Hel. 1275. Δυσϑρήνητος. 

ἦϑος δυσγενὲς El. 363. 

1.3; 

σκον El. 843. 
δυσϑρηνήτοις ϑρήνοις 

μία γονὰ τό ἔγκειμαι Iph. T. 148. 
r εὐγενὲς καὶ τὸ δυσγενὲς Alex. ἔν. Δυσϑυμεῖσϑαι. 
XH. 7. πολλῷ δυσγενέφεροι Er, fr.| Ion. 255. μητρὶ δυσϑυμομένῃ Med. 

91. 

&vepebrgra δυσϑυμῇ 
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847. βροτοῖσι δυσμενὴς Fr. inc. LIII. 
8. δυσμενεῖς λόγος An. 1092. οἱ 
δυσμενεῖς βροτῶν Sup. 343. δυσ- 
μενὴς φονία ψῆφος Or. 972. ὄἦσα 
δυσμενὴς ἐμοὶ Med. 323. cf. v. 866. 
δοκῶ δυσμενὴς εἶναι δόμοις ib. 937. 
8. μὴ δυσμενὴς ἔσῃ φίλοις ib. 1151. 
jj σοι δυσμενὴς πάροιϑεν ἦν Hel. 886. 
δυσμενής μοι ἔφυς Ion. 1272. δυσ- 
μενεῖς λύπας An. 469. προγόνοις 
δάμαρτες δυσμενεῖς Ion. 1329. πρὸς 
τὸ δυσμενὲς Hec. 745. ἐπεὶ τὸ ϑεῖον 
δυσμενὲς κεκτήμεϑα Or. 267. £vyyá- 
pott δυσμενὲς An. 182. παρεῖσά y 
ἐκποδὼν τὸ δυσμενὲς Iph. A. 1376. 
τὸ δυσμενὲς μή μ8 λάβῃς Iph. T. 636. 
τὸ δυσμενὲς γυναικὸς τ. 661. λέον- 
τος δυσμενῆ DXasípuara Her. 1006. 
χρητήρια δυσμενῆ πάροιϑεν ὄντα Ion. 
1612. δυσμενεςέρᾳ χερὶ Med. 1239. 
ἐπὶ τὸ δυσμενέξερον Or. 616. 83v 
rvpávya δυσμενέςξερον πόλει Sup. 429. 

Δύσμορος. μεϑῆχ᾽ ὁ δύσμορος ψυχὴν 
Med. 1218. δύσμορε Tr. 788. 

Δύσμορφος. δύσμορφος εἴην Chry. fr. Δυσκόμιξτος. τέκνα δυσκόμιτα Her, F.| III. 2, ἐσϑῆτι δυσμόρφῳ πρέπει Hel, 1422. 1220. 
Avokpírec. αἰδῶς δυσκρίτως ἔχω πέρι] Δύσνοια. αὐτὸ μὴ δύσνοιαν ἡγήσῃ σέ- 

Δυσϑυμία. πρὶν ἐλϑεῖν ξυμμάχοις δυσ- 
ϑυμίαν Sup. 696. δυσϑυμίας ψυχὴν 
μεϑιτᾶσα Phry. ἔν, ΧΙ, 8. σαφῶς 
μοι σὰς φράσον δυσϑυμίας Med. 691. 

Δυσίατος ὀργὴ Med. 520. 
Δυσκατάπαυςος ψυχὴ Med. 109. 
Δυσκέλαδος. δυσκελάδοισιν ὕμνοις Ion. 
1090. δυσκέλαδος φάμα Med. 419. 
Méca δυσκέλαδος ἀμφὶ λέκτρων Ton. 
1098. 

Δυσκλεής. δυσκλεὴς φόνος Or. 1133. 
ϑάνῃ δυσκλεὴς Al. 728. τὴν νόσον 
δυσκλεᾶ Hip. 405. εἰμὶ δυσκλεὴς Hel. 
277. ἐξ ἧς δυσκλεὴς φανήσομαι ib. 
1007. γένος δυσκλεὲς Or. 250. μὴ 
καλῶς ὀλέσϑαι, δυσκλεὲς Tr. 402. 
ὄνομα δυσκλεὲς Hel. 66. 

Δύσκλεια. ἐξανάψῃ δύσκλειαν Or. 828. 
δύσκλειαν ἐκτήσαντο Med. 218. τῷ 
Ebpóra δύσκλειαν Tr. 133. δύσκλειαν 
βαρβάρων λεχέων Hel. 1529, δύσ- 
κλειαν ἀπώσομαι [e Her. F. 1152. 

Δυσκλεῶς Hel. 999. 
Δύσκολος. ὡς δύσκολον τὸ γῆρας ἀν- 
ϑρώποις ἔφυ Bac. 1249. 

Er. fr. XII. 1. Se» Hec. 973. 
Δυσλόφως. δυσλόφως φέρει κακὰ "Tr. Δύσνοτος. δύσνοςξον νότον Tr. 75. 303. Δύσνες. Obcvev μὲ λήψεσϑε Iph. T. Δύσλυτος. δυσλύτες ἔχασα τὰς διαλ- 350. 
λαγὰς Ph. 378. ἄκος τῶν δυσλύτων Δύσνυμφος. οἴμοι δύσνυμφον Iph. T. πόνων εὑρεῖν An. 121, 216. δύσνυμφοι Tr. 145. Δυσμαϑής. κάρτα δυσμαϑὴς ἰδεῖν Med. Δυσξύμβλητος. δυσξύμβλητον ἐξήνεγκ᾽ 1190. ἡ τύχη παρήγαγ᾽ εἰς τὸ δυσ-] ὄπα Dan. 10. 
μαϑὲς Iph. T. 478. Δυσξύνετος. δυσξυνέτα ξυνετὸν μέλος Δύσμαχος. τὸ πλῆϑος δύσμαχον Hec.| Ph. 1510. 
884. πῦρ πολὺ δυσμαχώτερον Hip.|Avceoí£ew. δυσοίζων Rh. 724. μηδὲν fr. VII. Θρῃκὲ δυσμαχωτάτῳ Hec.| δυσοίζα ib. 805. 
1055. πάντων δυσμαχώτατον ϑεὸν Δύσορνις Hip. 759. 
Hip. fr. VI. 3. πάντων δυσμαχώτατον͵ Δυσόρφναιος. δυσόρφναια ἀμφιτρύχη γυνὴ CEd. fr. X. τάδε σκότι ἀμείβομαι Ph. 329. Δυσμεναίνειν. δυσμεναίνω τοῖσι β6- Δυσπάλαιτος. τύχα δυσπάλαιτος ΑΙ. λεύσασιν εὖ Med, 874. 892. ὦ δυσπάλαιτον γῆρας Sup. Δυσμένεια. εἰ δυσμενείᾳ σῇ τὰ φίλτατ᾽] 1108. ὥλεσεν Hip. 065. ἐπεὶ ἐκείνῳ Ovo- | Δυσπέρατος. τὸν ἀμηχανίας ἔχεσα Qva- μένειαν ἠράμην Her. 991. πέρατον αἰῶνα Med. 648. 

Δυσμενῆς. μὴ τὸν εὖ λέγοντα δυσ- Δύσποτμος. δύσποτμός γ᾽ ἀπόλλυσαι μενῆ vous Hec. 800, τῦδ᾽ ὄντος Sxi| Hip. 1398. προσάγετ᾽ ὦ δυσπότμῳ δυσμενᾶς ib. 746. φϑόνον ἀλφάνεσι] σώματα Sup.811. τίς σφαγεὺς τῶν δυσμενῆ Med. 207. δυσμενὴς φόνος] δυσπότμων; Her. F. 451. yájis τῆς 10. 1267. εἶ γὰρ ὄτε δυσμενὴς Iph.| δυσπότμα τῆσδ᾽ ἐσφάλης Or. 1078. T. 591. ἐχὶ δυσμενὴς ἥκω πόλει El. βέβακα δύσποτμος Tr. 290. ϑήρᾳ 
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δνσπότμῳ tyavpepéry Pac. 1142. δύσ- 
πότμον ἀνδράσιν ἀνευρεῖν Iph. A. 
1333. πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδε Cvomor- 

μώτερα ; Ph. 1357. 
Avempayía. ἐν δυσπραγίαις ἡδονὰς 

παρέχειν Epist. IV. 

Δυσπραξία. ἄμυνον τῇ ἐμῇ δυσπραξίᾳ 

Iph. A. 903. ὡς ἐν παρέργῳ τῆς ἐμῆς 

δυσπραξίας Iph. T. 514, ἡ λίαν δυσ- 

πραξία ib. 721. μετέσχον Πριαμίδαις 

δυσπραξίας Hel. 1237. τοιὅτον ἀνϑρώ- 
ποισιν ἡ δυσπραξία Her. F. 57. ἅπτῃ 

κάτωϑεν Spav8 δυσπραξίᾳ ib. 1240. 

8 κρύπτειν δίκαιον σὰς δυσπραξίας Hip. 

915. ᾧμωξα πατρὸς δυσπραξίας ib. 

1405. 
Δυσπρεπής. δυσπρεπὲς γομίζεται Hel. 

307. 
Δυσπρόσιτος Iph. A. 345. 
Δυσσέβεια. τὸ εὐσεβὲς τῆς δυσσεβείας 

ἀνϑελδ Cy. 310. ἐκ δυσσεβείας ὅσιον 

εἰ τίϑημί νιν Hel. 1027. 
Δυσσεβεῖν. τοῖσι δυσσεβδσι βροτῶν 
Med. 755. 

Δυσσεβής. φόνῳ τέκνων δυσσεβεῖ Med. 

1287. ἀντὶ δυσσεβδϑς φόνϑ ib. 1383. 
ἀνδρὶ δυσσεβεῖ Hip. 1050. δυσσεβεῖ 

Κύκλωπι Cy. 80. ὄποτε κεκλήσῃ δυσσε- 

βὴς ἀντ᾽ εὐσεβᾶς Hel. 1035. δυσσε- 

βὴς ἀνὴρ Her. F. 700. ἄνδρα δυσ- 

σεβῆ El. 927. δυσσεβὴς ἔσῃ ib. 970. 

μὴ δυσσεβεῖς ἕλῃ φίλες Or. 026. ἄν- 

pac δυσσεβεῖς ϑηράσετε Tph. T. 1426. 

βορὰν δυσσεβῆ Cy. 288. μέλαϑρα 

δυσσεβῆ Iph. T. 094. μειζόνων δυσ- 

σεβετέρων Bel. fr. XXV. 11. τοῖσι 

δυσσεβεςάτοις εἰς ταὔτ᾽ ἔπραττον Phry. 

fr. VI. 1. ἔργον δυσσεβέτατον Med. 
1328. 

Δυσσεβῶς Phry. fr. XIV. 2. 

AvsáAac. ὦ OvsáAac σὺ τῆσδε συμ- 

φορᾶς Hip. 1407. δυΞτάλας ἐγὼ yé- 

ρων Sup. 1034. ὦ δυςάλαινα Med. 

1028. Hip. 570. Sup. 1034. et Her. 

448. ὦ OvsáAaiva παρϑένε Or. 955. 

ὦ δυτάλαινα μῆτερ Hip. 1082. ὦ 

δυτάλαιν᾽ ἐγὼ Íph. A. 1916. ὦ μοῖρα 

δυςάλαινα Her. F. 456. 

Δύξανος Απ. 597. πόδα δεμνίοις δύσ- 

τανον ἰαύων Ph. 1533. “πρὸ πατρὸς 

δυτάνο Her. F. 1033. δύτανε Med. 

995. Πολυμῆςορ ὦ δύτανε Hec. 11 16. 

δύξανοι οἱ σὲ λιπόντες 'Tr. 174. δυσ- 

τάνα βιοτᾶς Hec. 199. δύτανος ἐγὼ 

ΔΥΣΊ 

Med. 96. et Hip. 239. τᾶς δυτάνθ 
Κολχίδος Med. 132. ἁ Ovsavoc νύμφα 
ib. 149. cf, v. 979. μοῖραν Saváre 
προσλήψεται 0Usavoc ib. 958. Ovsavoc 
ἀμηχανία Hip. 162. Ovsáve παρα- 
λῦσαι ψυχὰν Al 115. τίς μ᾽ ἄξει 
δύτανον τ. 189. ἵνα με λέχεσι--- 
ἐζεύξω τὰν δύφτανον Ion. 901. δύτανε, 
Jfemin. Med. 448. μᾶτερ δύτανε Hec. 
21]. à δύςανε σὺ 1b. 686, ὦ δύξανγε 
᾿Αγαμέμνονος παῖ Or. 860. δύΞτανε 
γύναι Med. 357. An. 498. et Tr. 

572. Τροία δύτανε Tr. 173. ποτὶ 

τέρμα Ovsavov Hip. 140. δυξτάνων 

τεκέων An. 1039. ὦ παῖ δυτανοτάτας 

ματέρος Hec. 173. 

Δυστέκμαρτος. ποικίλον TL καὶ δυστέκ- 

μαρτον Hl. 718. 

Δύςηνος Hip. 633. et Fr. inc. XVIII. 
1. Κρέων δύξηνος Ph. 1211. αὐτο- 

σφαγῆ δύςηνον ib. 1320. οἴμοι κακῶν 
δύτηνος ib. 1355. 

1355. Rh. 753. et Her. F. 448. τί 

φῶ δύτηνος: Iph. A. 442. δύτηγον 

γόνον Rh. 918. δύτηνος ἐκ οἷδ᾽, οἷά 

γιν μένει παϑεῖν Tr. 431, δύξηνος 

κλύδων ib. 691. Πενϑέως ὄχον δύσ- 

τηνον Bac. 1098. ὦ δύτηνος Hel. 

468. et 868. ϑῆράς σφε τὸν δύτηνον 

ἐλπίζει κτανεῖν Ion. 348, δύτηνον 

γάμον ib. 941. 
ov Her. F. 1293. 

923. 
fr. XII. 2. ὅστις σῶμα δύτηνος 

κακοὶ Dan. fr. IV. 2. à δύτηνε Her. 

F. 1394. Osmqve κρατὸς Tr. 1173. 

M8ca αὕτη τοῖς δυτήνοις ib. 120. 

Φρυξὶ δυτήνοισιν Mel. 39. 
λόγοι Mer. F. 1346. μήτηρ δύτηνος 

Hec. 34. τῆς δυτήνα κόρης ib. 46 

δέσποινα dj δύτηνος 1». 394. 

δύςηνός ésw El. 

ἡ δύτηνος Med. 20. ἡ δύτηνος εἶχον 

ἐλπίδας πολλὰς ib. 1032. τρίτη ἐγὼ 

δύτηνος Hip. 341. cf, Tr. 112. 

δύτηνος γυνὴ Hip. 788. 

ἔγραψεν 3j δύτηνος 10. 859. ósqQvoc 

ἀρὰ ib. 1378. 

Hel. 116. τίκτω & δύτηνός σοι κδρὸν 

Ion. 897. δύτηνος φρενῶν Her. F. 
482. κοινωνίαν Oüsqgvov ib. 1368. 

δύτηνε, fam. Hec. 736. et 'Tr. 1284. 

ὦ QUeqve, fem. Hec. 499. et El, 64. 

&vsqvoc ἐγὼ ib. | 

συγγενῶς Obsqvoc 

δύτηνος ἄρα κεκλήσεται ZEol. 

δύξτηνοι. 

ἀπω- 

λύμην δύτηνος ib. 683. cf. An. 71.- 

δυτήνα σφαγῆς Hec. 1037. Μήδεια. 

nilmdiannencilliic m diu ti τ ον. 

ἐπιξςολὰς — 

εἶδες σὺ τὴν δύτηνον — 
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ὦ δύσηνε παῖ Med. 1207. ὦ 'δύτηνε 
σὺ An. 68. et sine ὦ ib. 170, δύςην᾽ 
ἀλήϑεια Bac. 1286.  óvefjvec τύχας 
Hip. 208. δυτήνες ἕδρας Her. F. 

1214. δύστηνον κάρα Hec. 4906. et 
Hip. 1247. δύτηνον αἰώρημα Sup. 
1047. πτῶμα δύτηνον Her. 78. πε- 
vía δύτηνον Alex. fr. XV. 3. δύξηνον 
Sépoc Inus fr. IV. 4. σπέρμα δύτη- 
vov βροτῶν Fr. inc. CXL. γηράσκω 
δυςηνότατος Sup. 967. 

Δύςλητος. φύσημ᾽ ἀνεὶς δύτλητον Ph. 
1447. 

Δύςοκος. δύξοκον δάκος Fr. inc. 
CLXXII. 2. 

Avsórasoc. δυςόπατος εἰδέναι Tr. 
885. δυςόπατ᾽ αἰνίγματα Sup. 138. 

Δυςράπεζος. πῶλοι δυτράπεζοι Her. 
E.385. - 

A/spomoc. τῷ Üvspómg γυναικῶν &p- 
povía Hip. 161. 

Δυςυχεῖν. ὧδε πάντα δυτυχῶ Hec. 
429. ἅλις ἔχω 78 δυτυχεῖν Or. 240. 
εἰ Ovsvxei, τιμητέος ib. 484. πρὶν 
ὑμᾶς Ovzvxeiv ib. 1095. ὡς σὺ νῦν δυσ- 
τυχεῖς ib. 1558. τὰ φίλων εἐδὲν, ἤν τις 
Ovsvyj Ph. 406. áp' εὐτυχεῖς ἂν τοῖς 
γάμοις, ἢ δυτυχεῖς; ib. 427. cf. Fr. inc. 
XLIX.1. ἐπεὶ σὺ δυτυχεῖς Ph. 929. 
εἰ δυστυχεῖ παίδων πέρι Án. 714. εἴ 
τι δυστυχεῖ Sup. 898. δόξετ᾽ εχὶ δυσ- 
τυχεῖν Bac. 1261. δυτυχᾶσ᾽ ἀναξίως 
Her. 236. μόνη σὺ δυστυχεῖς lon. 
778. ij ϑάτερον δεῖ δυστυχεῖν, ἢ 9ά- 
τερον ib. 849. ἀπορία τὸ δυςτυχεῖν 
ib. 971. δυσυχῆσαι ib. 1513. ἀνάγκη 
υτυχεῖν τὸς ἐκγόνες Her. F. 1262. 

ὅϑεν νικᾷν χρὴ σὲ, δυστυχεῖς Alex. fr. 
I 8Ü εὐτυχεῖ τὸ πάμπαν, dre 
δυστυχεῖ Antiop. fr. XXV, 9. 
ὄντα Ovsvxeiv Pro. fr. 1V. 
Xtiv φὺς Fr. inc. CL. 1. 
ἔλων δυςυχεῖν ἅπαντ᾽ ἀεὶ χρὴ Fr. 

inc, CLII. 13. δυστυχῶν δόμος Οὐ. 
70. ἐκέτ᾽ εἰμὲ δυτυχϑντί σοι φίλος ; 
ib. 1096. cf. El. 605. εἰς παῖδα Ovc- 
7vX8vra Hip. 1264. δυστυχῶν εὐδαι- 
μονεῖ An. 42], ἥδιτον, ἐχϑρὸν ἄν- 
ὃρα δυτυχᾶνϑ᾽ ὁρᾷν Her. 940. alvei- 
σϑαι δυτυχῶν ἐγὼ μισῶ Alcmen. fr. 
13X..2.- δὼ τέλεος δυσυχῶν Del. fr. 
XVI. 15. αἱεὶ δυτυχῶν ib. 17. τῷ 
δυσυχᾶντι τερπνὸν τὸ κλαῦσαι GInei 
fe; VIL. 1. OvsvX8rra ἀσϑενῆ τίϑησι 

ϑνητὸν 
μι 
ὦ δυευ- 

μετὰ---τῶν 
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Phi: fr, XIL 2. τ τοῖσὲ δυτυχᾶσιν &b- 
κταία ϑεὸς Or. 214. δυτυχᾶσι δεσπό- 
ταις Hip. 287. ἐν οἴκοις δυςυχᾶσι Al. 
1019. δυτυχᾶντας ὠφελεῖν Iph. A. 
984. et δυς. ὠφελῶν ib. 1008. ὃδυσ- 
rvx&vrac εἰσορῶν Ion. 908, συμπλεῖν 
τοῖς φίλοισι δυτυχᾶσιν Her. F. 1225. 
vid. etiam Hip. fr. XIV. 3. 

Avusvxfjc. τὸν αὐτὸν αἰεὶ δυτυχῆ κα- 
ϑεξάναι Ph. 87. cf. Fr. inc. B. 11. 2. 
ἄνδρα δυτυχῆ Ph. 882. εἰς ἅπαντα 
δυτυχὴς ἔφυς ib. 1636. δυτυχὴς ϑεω- 
póc ὧν Hip. 807. ταχὺς ἅδης ῥᾷτος 
ἀνδρὶ δυτυχεῖ ib. 1047. εἴτε δυτυχὴς, 
εἴτ᾽ εὐτυχὴς Al. 688. γέρων καὶ δυσ- 
τυχὴς; An. 1203. cf. v. 1215, rà» 
δυτυχῆ πάντα ῥύῃ Sup. 380, πρὸς 
T8 Üvsvx8c γεραίρεται ib. 552. δυσ- 
τυχῆ σ᾽ ἔτρεφον ib. 918. δυτυχὴς 
βίος Iph. T. 851. ϑάνατος δυτυχὴς 
T$. 1167. φίλοι εἰσὶν ἀνδρὶ δυτυχεῖ 
τίνες ; Mer. F. 559. ἅτερος δυτυχὴς 
ib. 1403. τά τ’ ἔνδον εἰσὶ, τά τε ϑύ- 
ραζε, δυτυχεῖς Or. 603. λόγες δυσ- 
τυχεῖς ib. 852. τὰς μὴ δυςυχεῖς Sup. 
179. oi δυτυχεῖς τοῖσιν εὐτυχεΞέροις 
8 φρονᾶσιν εὖ Iph. T. 852. δυτυχεῖς 
καλοίμεϑ᾽ ἂν ib. 500. γάμες δυτυ- 
χεῖς El. 49. δυςυχεῖς οἰκῶ δόμες ib. 
1005. δεῖ τὲς μὲν εἶναι δυςυχεῖς, 
τὰς δ᾽ εὐτυχεῖς Antiop. fr. XXIIE. 2. 
δυτυχὴς γυνὴ Hec. 785. et Med. 1250. 
υτυχῆ ἀκτῖνα Ph. 4. μὴ vevygle 

εἶναι δόκει Med. 602. τῇ πρόσϑ᾽ 
ἀνάσσῃ τῇδε, νῦν δὲ δυτυχεῖ An. 65. 
γυναικὶ Ovsvxei ib. 327. δυςυχὴς 
καϑίταμαι ib. 886. γυναῖκα δυτυχῆ 
ib. 634. Ovevxij τύχην Tr. 471. ἐκεῖ- 
Sev ἡμεῖς, ὁ νεωςὶ, δυτυχεῖς Hip. 343. 
ὅτω δυςτυχεῖς πεφύκαμεν lon. 400. 
δυτυχὲς ἀγγελίας ἔπος Ph. 1540. 
πιέζει τἀγαϑῷ τὸ δυευχὲς Hip. 637. 
τὸ ÜvsvXéc τᾶτ᾽ ἐς ἄλλον ἐκτρέπει Sup. 
483. τὸ Üvsvxic τῶν γάμων Iph. A. 
1342. εἰς τὸ δυτυχὲς πεσὼν Tr. 634. 
τὸ δυτυχὲς ἡ ᾿υγένει᾽ ἀμύνεται Her. 
303. 0, τι καλὸν τὸ δυςυχὲς Hel. 27. 
ἐπὶ τὸ δυτυχὲς κάλλος ib. 240, ἄφιλον 
τὸ δυτυχὲς Her. F. 56]. ἐδεὶς οἶδεν 
δυτυχᾶς ἀριϑμὸν Chry. fr. IV. 2, 
ψέγειν ἅπασι keigSat δυτυχὲς Pol. fr. 
ΠῚ. 3. πενία σοφίαν ἔλαχε διὰ τὸ 
δυςυχὲς ejusd. fr. V. 8. τὸ OvsvXéc 
βία Fr, inc. CL. 2. δυτυχῆ πηδήματα 
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Or. 263. ἐπὶ πρόσωπα δυτυχῆ Ph. 

1693. οἰκτρὰ rà δυτυχῆ βροτοῖς ἅπασι 
An. 422. et Antiop. fr. XXXIX. l. 
τὰ μὲν εὖ, rà δὲ δυτυχῆ Sup. 778. 
μέλαϑρα δυσσεβῆ καὶ δυστυχῆ Iph. T. 

694. τἀμὰ δυτυχῆ 1». 958. λέκτρα 
δυτυχῆ ΤΥ. 740. πάντ᾽ ἔχεσα δυτυχῆ 
Hel. 292. τὰ πρόσϑε δυτυχῆ lon. 

1457. πάντα δυτυχῆ τὰ cà Her. F. 

1143. δυτυχέτερον γάμον Τι. 357. 
πρὸς τὸ δυςυχέξερον Or. 605. Qvsv- 

x£sspov γένος Inus fr. VIII. 2, δυσ- 
rvxtsáre προσέπεσα κλήρῳ "Tr. 291. 
ἄνδρα Ovzvy£saror Hel. 571. ἀγῶνες 
Ovsvxyésaro: Ph. 1488. δυτυχετάτην 
σὲ ὁρῶ Hec. 582. Ovsvyesárac φυγᾶς 
Ph. 1714. δυτυχεφτάτη γυνὴ An. 6. 
ὦ δυτυχεςάτα ib. 1359. τὴν δυτυχεςά- 
την τένων spartíav Sup. 22. ὦ γε- 
ραιὰ δυτυχετάτη γύναι Tr. 1269. 

Avsvyxía. Ovsvxía δώματος Ph. 1489. 

cà δυτυχίᾳ δάκρυσι διοίσω πότμον 
Hip. 1142. Üvsvxy(av καϑελεῖν Sup. 

67. ἀχαλίνων ςομάτων---τὸ τέλος 
δυτυχία Bac. 387. ἐπὶ δυτυχίᾳ ib. 

1366. δυςτυχίᾳ βροτείῳ El. 741. ἑλισ- 
σόμεσϑ᾽ ἐκεῖϑεν ἐνθάδε δυςυχίαισιν 
Ion. 1505. 

Δυςυχῶς. δυτυχῶς ϑανόμεϑα Àn. 577. 
Üvsvxàc ἀπέρχεται Rh. 961. Κυκλω- 
zíay γνάϑον---δυευχῶς ἀφιγμένοι Cy. 

93. 
Δυσφημεῖν. τί ue δυσφημεῖς; Hec. 182. 
δυσφημεῖν ἅζομαι ϑεὰν Her. 600. 

Δύσφημος. κραυγὴ δύσφημος An. 1145. 
δυσφήμες φάμας Hec. 195. 

Δυσφορεῖν. λύπῃ---δυσφορῶν ἐτειρόμην 
Rh. 425. 

Δυσφόρητος. σάρκα δυσφόρητον Cy. 343. 
Δυσφόρμιγξ. δυσφόρμιγγα ξείνων αἱ- 
μάσσοσ᾽ ἅταν Iph. T. 224. 

Δύσφορος. δύσφορα κακὰ Mec. 1085. 

ταῦτα φέρειν ἀνάγκη; καίπερ ὄντα δύσ- 
φορα Al. 620. δύσφορα ὀνείδη Cy. 
295. 

Δυςτφρονεῖν τοῖς trapesücuw κακοῖς An. 
1255. 

Δύσφρων. ὑπερβολαῖς λόγων δυσφρό- 
vov An. 287. δύσφρονος ἔριδος ὕπερ 
ib. 491. δύσφρονες λύπαι 10. 1048. 

Δυσφύλακτος. δυσφύλακτον ὀξυϑυμίας 

ὕπο An. 729.---ὄτ᾽ ἄλλο δυσφύλακτον 
ἐδὲν, ὡς γυνὴ Dan. fr. XIII. 2. δὺυσ- 
-φύλακτ᾽ αἰτῇ κακὰ Ph. 931. 

χερές ; Ph. 393. 

Δυσώνυμος. 

ΔΏΜΑ 

Δυσχείμερος. πέτρον δυσχείμερον Tel. 
τ ἃ; 2. ἐκ τόπων δυσχειμέρων ΔΙ. 
08. ἐν πνοαῖσι χείματος δυσχείμερον 
Cresph. fr. XIII. 4. 

Δύσχειμος. τὴν δύσχειμον χϑόνα Μή- 
δων Dac. 15. πγευμάτων ὑπὸ δυσχεί- 

pov Sup. 962. 
Δυσχερής. δυσχερὲς ψαύειν voca8vroc 
ἀνδρὸς Or. 790. τί φυγάσιν τὸ δυσ- 

τί σοι τὸ δυσχερές ; 
Med. 733. τὰ γυναικῶν δυσχερῆ πρὸς 
ἄρσενας lon. 398, ὁ αἶνος δυσχερέσ- 
τερος λόγων Hip. 484. 

Δυσχλαινία. δυσχλαινίᾳ ἄμορφος Hec. 
240. τὰς ἐμὰς δυσχλαινίας Hel. 423. 

Δύσχορτος. ἀξείνϑ πόντϑ δυσχόρτες ot- 
κδς ναίω Iph. T. 219. 

τὸν δυσώνυμον φϑόνον 
Inus fr. V.2. τὸ δυσώνυμον γένος 
An. 1190. δυσώνυμον εἰς γῆρας ἐλ- 
ϑεῖν CEno. fr. IV. 1. 

Δώδεκα. σελήνας δώδεκ᾽ &ékmAmpspérvae 

Al. 433. δώδεκα «óXot ναῶν Iph. A. 
277. δώδεκ᾽ sUepojerárawt ναυσὶν 

ib. 293. 
Δωδεκαμήχανον ἄντρον Hyp. fr. IX. 
Δωδωγαῖος. πρὸς Διὸς μαντεῖα Δωδω- 

vaia An. 887. 
Δωδώνη. σεμνὰ Δωδώνης βάϑρα Ph. 

989. 
Δῶμα. Πολυμήςορος πρὸς δῶμα Hec. 
7. ὅτα δῶμ᾽ écíav τ᾽ ἀφίξομαι ib. 353. 
σαίρειν δῶμα ib. 309. εἰς δῶμ᾽ ἡμέτε- 
pov Or. 60. ἕως ὑφῆψε δῶμ᾽ ἀνηφαίτῳ 
πυρὶ 1». 620. δῶμα πατρὸς ib. 1077. 
δῶμα νυκτὸς ὀρφναίας 1). 1225. ἀνοι- 
γέτω τις δῶμα ib. 156]. πατρῷον 
δῶμα πορϑήσεις; ib. 1595. πρὸς 
δῶμα Φοίβε Ph. 35. σιδήρῳ δῶμα 
διαλαχεῖν ib. 68. εἴσβα δῶμα 1b. 
201. βοᾷ δῶμα πᾶν ib. 1327. δυστυ- 
xta. δώματος ib. 1489. δώματος εἴσω | 
Med. 100. ἄλγεσι δώματος ib. 137. 
δῶμα τυράννων ib. 140. δῶμα νυμ-. 
φικὸν ib. 378. δῶμα βασίλειον 1b. 

960. δῶμ᾽, ἐν ᾧ --οἰκήσετ᾽ αἰεὶ ib. 
1022. ἄφνω προσελϑὼν δῶμα ib. 
1905. τύραννον δῶμα Hip. 843. 
δῶμα Θησέως ib. 861. δῶμα ὄλβιον 
Al. 287. et Hel. 731. δῶμ᾽ ἑτοίμαζε 

Al. 365. δῶμα εἰσελϑεῖν πάρα ib. 
1117. δῶμα Νηρῇδος An. 161]. ποῖον 
ἔπρησα δῶμα; ib. 390. λαμπρὸν So- 
λερῷ δῶμα συμμίξας Sup. 222, δῶμα 
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Μενέλεω Iph. T. 521. ἀμφὶ δῶμα! Bac. 825. vid. etiam Ion. 1273. Her. ϑεᾶς ib. 1307. ἐκ οἶσϑα δῶμα rdpóv;| F. 955. ἔρυμα δώμασι Med. 597. Rh. 269. συνέχει δῶμα Bac. 391. δωμάτων ἐξώπιος ib. 624. cf. Al. 549. ἐντὸς δώματος 1b. 548. δῶμα Πεν- ἐξέπεμψέ νιν δωμάτων Med. 1285. ϑέως ib. 006. ἀντετέναξ᾽ ἐλϑὼν δῶμα) τυράννων δώμασιν ib. 1298. πομπί- ib. 623. δῶμα ἔῤῥηξεν χαμᾶζε ib.| μα φάτις δωμάτων Hip. 579. ἐν δώ- 633. 4g δῶμ’ ἀνέβλεπεν ib. 1307. pact ναίειν ἐλευϑέροισι 1)». 623, ὄλβον δῶμα περιφερὲς ϑριγκοῖς Hel. 437. δωμάτων ib. 626. et 633. ἔξω δωμά- δῶμ᾽ ἐμὸν πέρσας ib. 697. ἅπαν 9:&| των ib. 1156. Al. 511. κακῷ δώμασι μοι δῶμα lon. 315. ὄπω δῶμ᾽ ὑπερ-᾿ προκειμένη Al. 836. δώματα ναίειν βαίνει ib. 514. δῶμα συγχέας ib. 615.| ib. 870. νερτέρων ἐκ δωμάτων ib. ἐπεισελϑὼν δῶμα ib. 814. εἰς σὸν] 1076. χρόνιος σ᾽ ἐκ δωμάτων An. δῶμα δεσπότην ἄγειν ib. 838. δῶμ᾽ 84. kgs ἄδολα δώμαϑ᾽ ἑξίας λιπὼν ὅταν τὐμὸν μόλῃ ib. 1021. δῶμα) ib. 594. ἀπ’ ἐσϑλῶν δωμάτων ib. ἑςιῦται ib. 1464, Πλότωγος δῶμα] 773. δωμάτων πύλας ib. 952. ὁὀλ- véprepov Her. F. 808. ϑύελλα σείει βίοις ἐν δώμασιν Sup. 5. δώματ᾽ δῶμα ib. 905. δῶμα ϑριγκῶσαι κακοῖς) ᾿Αργείας χϑονὸς ib. 9. δωμάτων ἔκ- ib. 1280. ὀλολύξεται πᾶν δῶμα El. δῆμος ὧν Iph. A. 419. πλεονεξίαν 691. δῶμ᾽ ὀνήσων ib. 1025. βελτίον᾽] δωμάτων ib. 509. δωμάτων ἐμῶν Xá- ἂν τέκοιμι δώματι τέκνα Meleag. ἔν. τριν ib. 868. Δαρδάνε πρὸς δώματα IX. 3. δῶμα γαίας κλειτὸν Pel. fr.| ib. 881. ἐπὶ γοσθσι δώμασιν Iph. T. III. 2. δῶμα πλότῳ δυσσεβῶς ὠγκω-} 680. δωμάτων ἔξω ib. 724. ἐν ἧσπερ μένον Phry. fr. XIV. 2. τί χρέος, δώμασιν τιμὰς ἔχω ib. 748. σοῖς ἔβα δῶμα; Fr.inc. CXCV.. ὦ δῶμα, ἀραία δώμασιν ib. 778. ἡ πυλωρὸς Or. 356. et Bac. 1023. ὦ δῶμα ἐμὸν δωμάτων ib. 1153. rác? ἐκβαίνοντας Med. 645. πλεσίοις ἐν δώμασιν Hec. δωμάτων ὁρῶ 10. 1222, ἐν ζαχρύσοις 024. πόδ᾽ ἔξω δωμάτων αἴροντι ib.| δώμασιν κοιμώμενος Rh. 439, τὸ ϑῆλυ 
σπέρμα---ἐξέμηνα δωμάτων Bac. 36. 

965. δωμάτων πάρος ib. 1049. Ph. 
1277. συμφορὰν δωμάτων Or. 61.| βασίλεια ἀμφὶ δώματα ib. 60. δώματ᾽ 

ἐκλελοιπέναι ib. 217. δώματα Πεν- 
βᾶσα δωμάτων ἔσω ib. 301. cf, Med. 
1019. Hip. 1155. Iph. A. 440. Her. ϑέως ib. 595. δώματ᾽ αἴϑεσϑαι δοκῶν EF. 747. ἐκβάλλομαι δωμάτων Or.| ib. 624. ἐκ Βάκχας ἄγων δωμάτων 430. πρὸ δωμάτων ib. 479. 1504. et| ib. 637. ἔξιϑι πάροιϑε δωμάτων ib. 1541. Tr. 897. Her. F. 525. &(ja-| 912. πρὶν μολεῖν πρὸς δώματα ib. λεῖν δωμάτων ματέρα Or. 500. ἀπόντ᾽ 1147. δωμάτων ἐφεςίες Cy. 369. ἣν ἐκ δωμάτων ib. b72. ἐκλιπόντα δώ. δώματ᾽ οἰκήσητε πατρὸς Her. 312. para ib. 9295. πέλας δωμάτων εἶναι] τίκτει τέκνα δισσὰ τοῖσδε δώμασιν 25.1914. ἐπὶ δώμασι ταϑεὶς ib. 1955, Hel. 8. ἐρυμνῶν δωμάτων ib. 68. ἀμφὶ δώματα ib. 1312. τηλϑρὸς σα] ἀγλάϊσμα δωμάτων ib. 289, τάδ᾽ δωμάτων ib.1395. εἰ ᾿Αργείος ἐπάξει] οἰκεῖ δώματα ib. 4067. ἃ τάδ᾽ £s δώ- τοῖσδε δώμασιν lb. 1533. ὕφαπτε δώ- ματα qb. 787. δώματ᾽ ἀναπληρϑομένες para ib. 1618. χρόνια λέκτρα τἄμ᾽) 1b. 913. φίλτρα αἱματηρὰ δωμάτων ἔχων ἐν δώμασιν Ph. 14. ἐκ ἔρημα ib. 1110. ἐκπερᾷ δωμάτων ib. 1401. δώματα ib. 282. Ἑλληνικοῖσι δώμα-] ἔχειν ἐν δώμασιν γυναῖκα 10. 1423. σιν ib. 280. ὁ ἐν δώμασι πρέσβυς ib.| καϑαρὰ ἡμῖν δώματα ib. 1446. τὸν 330. δώμασιν Οἰδιπόδαο ib. 356. παῖδ᾽ ἐξέϑηκε δωμάτων lon. 344. ἐν πατρὸς δωμάτων πρϑσκεψάμην ib. 476.| τοῖς αὑτῷ δώμασιν κακὸς φανεὶς ib. 

370. δωμάτων εὐπραξίαι ib. 566. δω- 
δωμάτων ἔχων ἴσον ib. 550. πόλλ᾽ 
ἔχων ἐν δώμασι ib. 555. ϑεῶν τῶν μάτων ᾿Ερεχϑέως ἐκβαλλόμεσϑα ib. λευκοπώλων δώματα ib. 609. κατὰ 810, λείπει με τοῖσδ᾽ ἐν δώμασιν Her. 

F. 44. δωμάτων πέλας ib. 139. ὀφεί- 
λομεν πολλὰ δώμασιν καλὰ ib. 287. 
τί καινὸν ἦλϑε δώμασι χρέος ; ib. 530. 

δώματα ib. S20. ἐν πύλαισι δωμάτων 

πατρῴοις δώμασιν ib. 600. δώματ᾽ εἰς 
ΑΑ 

ib. 1074. δώμαϑ᾽ ἱππεία S68 ib. 1701. BK ES' ἐκεῖνος τοῖσδε δώμασιν φίλος Med. 77. δωμάτων εἴσω ib. 89. et 
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40s ib. 610. xpva& δώματα πλήρη ib. 
645. ϑνατῶν δώματα 10. 652, κόμιζ᾽ 

ἐκ δωμάτων ib. 720. Μοσῶν δώματα 
ib. 791. ἀπόπρο δωμάτων ib. 1082. 

ἐν δώμασι ϑνήσκει El. 8. δωμάτων 
πατρῴων φυγὰς ib. 209. cf. v. 588. 
ασιλικῶν ἐκ δωμάτων 10. 3806. δοκή- 

σει δωμάτων ὠγκωμένος ib. 881]. oi- 
κϑσιν εὖ δώμαϑ᾽ ib. 387. εἰδὼς δωμά- 

των χρείαν ib. 404. τέρας ἐκκομίζει 
πρὸς δώματα ib. 723. κατὰ δώματα 
ib. 726. ἄμειψον δώματα ib. 750. 
λαβεῖν πατρῷα δώματα ib. 810. προ- 
sarsiv δωμάτων ib. 932. ἠρημένων 
δωμάτων 1b. 1009. ἐν τοῖσιν αὐτοῖς 
δώμασιν ib. 1084. τοῖσδε δώμασι κοι- 
páve Dan. 52. ἐκ ἔξι δώμασιν κτῆσις 
κακίων Alex. fr. VI. 3. οἱ σὲ δώμασιν 
κεκτημένοι Bel. fr. XV. 4. τὴν κακὴν 
ἐξέβαλλε δωμάτων Inus fr. VII. 4, 
τὰ τῆς γυναικὸς kpar8vr ἐν δώμασι 

Melan. fr. IX. 8. παῖδες Xp1soi— 

δώμασι καλὸν τὸ ϑησαύρισμα Meleag. 
fr. XIII. 8. πρὸς δώμασιν τυραννικοῖς 
Peliad. fr. I. δώματ᾽ ἢν οἰκῇ καλῶς 
Phry. fr. XI. 2. Ave πακτὰ δωμάτων 
Ἐν. inc. CCVII. ὦ δώματα Hip. 1074. 
ὦ δώματ᾽ Oic(re Ph. 1351. ὦ δώματ᾽ 
᾿Αδμήτεια Al. 1. 

Δωρεά. αἱ παρὰ σᾶ δωρεαὶ Epist. IV. 
vid. etiam Epist. V. 

Δωρεῖσϑαι. Ó σοι δωρόμεϑα Hec. 537. 

et Iph. A. 1572. ταῖσδε σὲ δωρεῖται 
xoaic Or. 117. ἡμῖν ταῦτα δωρεῖται 

An. 152. r&érow σὲ δωρέμεϑα Sup. 
1167. αἷμα γῇ δωρήσεται Tr. 382. 
τήνδε πόλιν χρησμῷ Δοξία δωρήσομαι 
Her.1028. δωρεῖται σὲ abr8 γεγῶτα 
Ion. 1534. 8 βόλομαι πλετᾶντι δω- 
ρεῖσϑαι Fr. inc. CXXXIV. 1. φίλων 
χρυσὸν δωρεμένων Sup. 875. 

EA 

637. δώρημα Κύπριδος Hel. 889. 

δώρημ᾽ ᾿Αϑάνας Ion. 1428. νερτέρων 
δωρήματα Οὐ. 128. χρίσω φαρμάκοις 
δωρήματα Med. 789. σῶν τέκνων δω- 

ρήματα ib. 1188. ἔνδυτ᾽ ἐκ ϑεᾶς ματρὸς 
δωρήματ᾽ ἔχων Iph. A. 1074. ϑεᾶς 
δωρήμασιν Her. F. 612. 

Δωρικός. ἀντὶ Δωρικῆς, Sc. κοπίδος El. 

836. Δωρικὰς τριγλύφες Or. 1372. 

Δωρίς. Δωρίδος ὅρμον αἴας Hec. 450. 

Δωρὶς κόρα ib. 934. ὅδλαι Δωρίδος 
χϑονὸς Tr. 234. Δωρὶς πόλις lon. 

1590. εὐκρότητον Δωρίδ᾽ ἁρπάσας 

χεροῖν El. 819. 
Δῶρον. Savárs δῶρον ἐκ αἰσχρὸν πόλει 
δώσων Ph. 1020. δῶρόν μοι à δίδως, 

ὃ χρῆν Hip. 334. δέχομαι φίλον δῶρον 

Al. 377. δῶρον τᾶς ᾿Αφροδίτας Iph. 
A. 181. »umóóps Oops τύχοιτε ib. 
1558. κάλλιτον δῶρον δέχεσϑαι Rh. 
192. δῶρον ἀψύχῳ νεκρῷ "Tr. 619. 
σχολῆς τὸ δῶρον 10. 911. δῶρον ἄλ- 
λως lon. 537. δῶρον ὄντα σ᾽ ἐξ ἐμδ 

eod. vers. δίπτυχον δῶρον ϑεᾶς ib. 
1010. δῶρα Λοξίᾳ. Or. 268. δῶρα 

Κλυταιμνήςρᾳ ib. 1437. κακᾶ ἀνδρὸς 
δῶρ᾽ ὄνησιν ἐκ ἔχει Med. 618. δῶρ᾽ 
ἔχοντας ἐν χεροῖν ib. 784. πέμψω 
αὐτῇ δῶρα ib. 947. ἔ τοι δῶρα μεμ- 
πτὰ δέξεται ib. 958. πείϑειν δῶρα καὶ 
ϑεὲς λόγος ib. 964. εἰς χεῖρα δῶρα 
δέξασϑαι ib. 973. δῶρα ἀσμένη χεροῖν 
ἐδέξατο ib. 1008. δέξῃ δῶρα ib. 1154. 
δώροις ὑπερχαίρεσα ib. 1165. δῶρα 
πικρὰ Hip. 1411. ἠδς £Xsca δῶρα 
Al. 290. δῶρά μοι ξυναίνεσον Rh. 
172. ποίων δώρων κόσμον ἐκ ἐπέμψα- 
μεν; lb. 403. τὰ ἐμὰ δῶρα Hel. 367. 
δῶρα δαιμόνων ib. 669. ἃ ἐκ πολιτῶν 
δῶρ᾽ ἔχω Her. F. 1326. χάριν μυρίων 
δώρων ἔχω ib. 1352. 

Δώρημα. δώρημα κάλλιτον ϑεῶν Med. Δῶρος, filius Xuthi Ion. 1590. 

E. 

^E, partic. exclamandi cum dolore,| et 1355. Sup. 85. Iph. T. 147. et 

semper duplicatur, £, ? Ph. 128. Sup.| Tr. 169. 279. 1216. 1302. et 1317. 

1074. Hel. 165. 667. et-668. et El.|"Ea, partic. indignationem et admira- 

150, et cum spir. asp. ἕν ὃ Hip. 208.| tionem exprimens, Hec. 501. 733. et £, € 
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1116. Or. 277. 478. et 1573. Med. 
1005. Hip. 905. et 1391. An. 897. 
Sup. 92. et 395. Iph. A. 317. 644. et 
1132. Iph. T. 1157. Rh. 574. et 729. 
Tr. 298. Bac. 1279. Cy. 221. Hel. 
7l. 548. et 1193. Ion. 241. 540. et 
1549. Her. F. 514. 525. 1089. et 
1172. El. 341. et 558. interdum du- 
plicatur, ἔα, £a Hip. 856. Rh. 675. 
et 885. Τὰ, 1256. Bac. 644. Her. 73. 
Ion. 154. et 170. Her. F. 815. El. 
747. et Pol. fr. I. 1. 

Ἔᾷν. τίς σῶμα τὐμὸν ἐκ ἐᾷ κεῖσϑαι; 
Hec. 501. τόδ᾽ ἐκ ἐᾷ με ib. 587. ἡμεῖς 
ὧν ἐῶμεν ib. 729. ἐῶ τῦτ᾽ ἀσαφὲς ἐν 
κοινῷ σκοπεῖν Or. 27. ἕως ἐῶσί σ᾽’ εὖ 
φρονεῖν ib. 238, ἐάσατ᾽ ἐκλαϑέσϑαι 
λύσσας ib. 325. σκῆπτρ᾽ ἐᾷ σ᾽ ἔχειν 
πόλις ; ib. 437. cf. Ion. 660. ζῇν ἐκ 
ἐῶσ᾽ ἡμᾶς Or. 438. εἰς ὀμμάτων ὄψιν 
ἐκ εἴων περᾷν ib. 512. ἔα δ᾽ ὑπ’ ἀτῶν 
καταφονευϑῆναι ib. 535. et 624. ἔασον ib. 633. et Hip. 521. et 1416. ἐῶ ο’ 
ἔχειν ταῦϑ᾽ Or. 658. κτανεῖν ὄτε σ᾽, 
ὄτε σύγγονον, εἴα ib. 898. τὰ παρόντ᾽ 
ἔα κακὰ ib. 1028. ἐῶ τῶτο ib. 1145. 
"Apysc Ὀρέςξην ἔα κρατεῖν ib. 1660. 
ἐκ ἐᾷν---δυστυχῆ kaSecávac Ph. 86. 
ἀπαλλαγεῖσα νϑοϑετημάτων μ᾽ ἔα db. 
595. ἔα τὰ λοιπὰ ib. 1218. τί μ᾽ ἐκ 
εἴασας---ἀπελϑεῖν ; ib;:1983. κᾶν 
σ᾽ ἐάσω τήνδε γῆν οἰκεῖν ib. 1583. cf. 
v. 1020. ἐᾷν ἄκλαυςον, κ. τ. À. ib. 
1628. νεκρῷ λετρὰ περιβαλεῖν μ᾽ ἔα 

- ib. 1661. τὴν χϑόνα ἐᾶτέ p οἰκεῖν 
Med. 314. μίαν με μεῖναι τήνδ᾽ ἔασον 
ἡμέραν ib. 840. ἐᾷ Ἰάσων; ib. 707. 
ἔασον αὐτὸς ib. 1057. Za μ΄ ἁμαρτεῖν 
Hip. 323. κἄμ᾽ ἐάτω ταῖσδ’ ἐπεμβαί- 
νειν ib. 668. ὥστ᾽ ἄνδρα ϑανεῖν ἐᾶσαι 
ib. 1384, à» εἴασέ με γήρᾳ καταφϑι- 
νεῖν Al. 624. τήνδ᾽ εἰάσατε γυναῖκ᾽ 
ὀϑνείαν, sc. ϑανεῖν ib. 648. μὲ τόνδ᾽ 
ἔα ϑάψαι νεκρὸν ib. 732. τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ 
ἔασον ταῦτα ib. 795. Πηλέα ἀνάσσειν 
γῆς ἐᾷ ὦ. An. 29. ἐδὲ ῥανίδ᾽ ὑπ. 
póce τῷ σῷ προσίζειν ἀνδρὶ ἐᾷς ib. 

227. ἣν χρῆν o'—éàv αὐτῷ μένειν 
lb. 609. τίκτειν παῖδας ἐχϑίτος ἐᾷς lb. 660. ἐκ ἐάσει σε δωμάτων ἐκπεσεῖν 
ib. 876. εἰσφοιτᾷν ἐᾷν γυναῖκας ib. 946. εἰκ ἐᾷ φρονεῖν μέγα ib. 1009. ἐκ ἐῶσί με Sup. 122. ἐάσατ᾽ ἤδη γῇ καλυφϑῆναι νεκρὸς ib. 5831. ta γέ τε 

Iph. Α.671. ἡ τύχη μ᾽ ἐκ ἐᾷ ib. 858. 
γυναῖκας μηκέϑ᾽ ἁρπάζειν ἐᾷν ib. 
1381. ἔα σῶσαί μ᾽ Ἑλλάδα ib. 1421. 
exer ἐάσω σε ϑανεῖν ib. 1431, ἐκ ἐῶ 
váZew δάκρυ ib. 1467. τὴν τύχην ἐᾷν 
χρεὼν Iph. T. 489. ἔα τὰ μητρὸς ib. 
927. πολεμίας ἄνευ μάχης φεύγειν 
ἐᾶσαι Rh. 104. ὅς σ᾽ ἐκ ἐάσει ναυσὶν 
ἐμβαλεῖν φλόγα ib. 120. sparóv εὕ-: 
δειν ἐῶμεν ib. 124. Τροίαν ἐᾶσαι 
πεσεῖν 1b. 398. τὰς Ἕκτορος εὐνὰς 
ἔασον ib. 606. τάδ᾽ ἐάσω Tr. 361. 
ἐᾶτέ με κεῖσϑαι ib. 466. ἐῶ sópa ib. 
690. τὰς Ἕκτορος τύχας ἔασον ib. 
693. τὸν μόρον "EAévge ἐᾶσαι ib. 
877. ἔα τὸ χρυσίον Cy. 160. ὅτι τάδ᾽ 
&k εἴων φέρειν ib. 229. ἐδὲ πνεῖν ἐῶ, 
IONS 3b.691.-. e ἐᾷ ϑεὸς ἕένοις 
ἀρήγειν τῆνδε πόλιν Her. 426. τὰ 
ἀμήχαν᾽ ἐᾷν ib. 707. ἐκ ἐᾷ σὰ ib. 
808. σωφρόνως εἴασσας οἰκεῖν " Ap- 
yoc; ib. 1008. μήϑ᾽ αἷμ᾽ ἐάσῃς sáfat 
ib. 1041. ἐκ ἐῷ σε κερτομεῖν ἡμᾶς 
Hel. 625. μαντείας ἐᾷν ib. 760. σ᾽’ 
ἐᾶσαι πατρίδα vozijcavib. 1031. Sa- 
νεῖν ἔασόν μ᾽ ἐν γῇ πατρῴᾳ ib. 1107. 
τί τὸν ϑανόντα ἐκ ἐᾷς; ib. 1945. τὸν 
μηκέτ᾽ ὄντ᾽ ἐᾷν ib. 1305. Za με ἐντά. 
φια ὅδναι νεκρῷ ib. 1419. τὲς Πελο- 
πιδῶν ἐῶ νόμες ib. 1445. εἰ μή μ᾽ 
ἐάσεις ib. 1647. à μὲν ἂν σ᾽ ἐάσομεν 
eod. vers. ἐᾷν χρὴ ταῦτα Lon. 390. 
ἔα ἐμαυτῷ ζῇν ib. 646. σιγῶντ᾽ ἐᾷν 
ib. 1383. δ᾽ εἴασεν ἐκπνεῦδαι βίον 
ib. 1600. ἔασον ἡμᾶς ἐξελϑεῖν X So- 
νὸς Her. F. 214. à? εἴα νιν κακῶς 
δρᾷν 10. 828, ἐάσατε λαϑέσϑαι κακῶν. 
ib. 1044. τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ £a ib. 1125. ἐμὲ 
ἐκ ἐᾷ νόμος ib. 1361. ταῦτ᾽ ἐᾷν ἀφει- 
μένα ΕἸ. 879. βροτῶν μαντικὴν χαί- 
ρειν ἐῶ ib. 400. τὴν Κύπριν χαίρειν 
ἐᾷ /Eol. fr. XIX. 1. cf. Dic. fr. I. 7. 
8 ποτ᾽ εἴων Σϑένελον τῆς δίκης σ᾽ 
ἀποΞερεῖν Alemen. fr. I. ]. παῖδας 
8k ἐῶ νόϑος λαβεῖν Απά. ἔν. XXIV. 
l. ἐᾷν κρατεῖν Cress. fr. XI. 9. 
τοιάνδε χρὴ πρόσπολον ἐᾷν Inus fr. 
X. ]. d xpi) γκαλεῖσϑαι πρὸς τὸ ϑεῖον, 
ἀλλ᾽ ἐᾷν Melan. fr. XIL δ. τί τὲς 
ϑανόντας dx ἐᾷς τεϑνηκέναι; ejusd. 
fr. XIX. 1. ἐκ ἐᾷ ψευδῆ λέγειν Pal. 
fr. II. 9. βαρβάρες ἐᾷν λέγειν Phi. 
fr. IX. 2. τὰ κατ᾽ oixec—£à Fr. inc. 
XXXV.2. rà μικρὰ εἰς τύχην ἀνεὶς 
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ἐᾷ Fr. inc. CXXIX. 2. £a με---κε- 
κλῆσϑαι κακὸν Fr. inc. B. 1. 1. ἐκ 
ἐῶν---παῖδ᾽ ἄγειν lph. A. 892. ἐκ 
ἐῶντος, sc. éu&. Cy. 232. τἄμ᾽ ἐῶν 
ἄγειν ἐμὲ Her. 176. τὸν νόμον χαί- 
ρειν ἐῶν Fr. inc, XLII. 2. ἐάσας 
μάντεων ϑεσπίσματα Ph. 978, ἡμᾶς 
ἐάσας ἐξάγειν Her. 155. τὴν ϑεὸν 

ἐάσας Her. F. 1129. ἐκ ἐάσων σε 
ϑανεῖν Iph. A. 1428. τὸν ἐμὸν οἰκεῖν 
οἶκον ἐκ ἐάσομαι; ib. 331. καίπερ ἐκ 
ἐωμένοις Iph. T. 1344. 

Ἔάνπερ Med. 727. Hel. 1077. et sz- 
pius. 

'Earéoc. ἐατέος ὁ πλᾶτός és ἄδικός τις 
ὧν Hel. 911. ἐκ ἐατέον Ph. 1216. 
κακῶς σ᾽ ἐκ ἑατέον κλύειν Her. EF. 

173. 
Ἕβδομος. βᾶς ἕβδομος Er. fr. XVII. 
ταῖς ἑβδόμαις £y πύλαισιν Ph. 1141. 

"E(jpos, nomen fluvii. ἀργυροῤῥύταν 
Ἕβρον Her. F. 387. 

᾿Ἐγγελᾷν. ἣν σὺ ux) ̓ ᾿γγελᾷς Med.1362. 
ἐκ ἐγγελᾷς γέροντα βατάζων νεκρόν ; 
ΑΙ. 727. εἴ τις ἐγγελᾷ λόγῳ Fr. inc. 
CXLIV. 1. ἐγγελῶν ἐμοὶ Med. 1355. 
τῇ Φρυγῶν κακανδρίᾳ πόλλ᾽ ἐγγελῶν- 
τες Rh. 815. 

᾿Εγγελαςὴς τῶν ὁμιλόντων Hip. 1000. 

"Eyyerüc. ἐγγενὴς ὧν Rh. 404. et sx 

£yy. àv lon. 63. ἐδὲν ἡμῖν ἐγγενεῖς 

πεφυκότες Rh. 413. ἐγγενῆ κηδείαν 
Sup. 194. àcav ἐγγενῆ lon. 293. et 
El. 313. 

Ἔγγίνεσϑαι. αἴσϑημά τι κἀν νηπίοις 

γε τῶν κακῶν ἐγγίνεται Iph. A. 1244. 
ἐγγίνεται νοσήματ᾽ εἰς κρυπτὸς yápec 

Ion. 1524. 
'"Eyypádew. ἔγγραψον ópkec Sup. 1201. 

λόγῳ φράσω σοι πάντα τἀγγεγραμ- 

μένα lph. A. 113. cf. v. 324. et. Iph. 
T. 760. 763. et 787. 

"Eyyvàv. Ζεὺς ἠγγύησε Iph. A. 703. 

Ἐγγύϑεν. τὰ πράγματα ἐγγύϑεν σκο- 

πῶν Iph. A. 489. τἀγγύϑεν μεϑεὶς 
Rh. 482. ἐγγύϑεν ὁρωμένων Ion. 
586. ἐγγύϑεν ποδὸς ib. 612. Tüy- 

γύϑεν εὔκρατ᾽ ἔχει Phaéth. fr. XIV. 

'Eyyic Ph. 599. et Sup. 761. 5j yàp 

ἐγγύς ἐτί πα; Hec. 1124. ἐγγὺς ὧν 
Or. 1626. Rh. 641. et Hel. 1311. 

ἐγγὺς ἀλκὴ Ph. 281. ἐγγὺς ϑάνατος 
αὐτόχειρ αὐτοῖς ib. 887. σαυτὴν ἐγγὺς 

τῷδε συνϑάψεις νεκρῷ ib. 1652. ὄμμα- 

ΕΓΚΑ 

τος ἐγγὺς Med. 101. ἐγγὺς ἐσμὲν ἀρ- 
κύων ξίφες ib. 1278, ἐγγὺς séync ib. 
1293. αὐτὸς 8 παρᾶσι κἀγγὺς ὧν 
φίλοις Hip. 1001. δακρύων ἐγγὺς 
τόδε ib. 1070. ἢν ἐγγὺς ἔλϑῃ ϑάνα- 
τος ΑἹ. 674. σοῖς κακοῖσιν ἐγγὺς πα- 
ρετὼς ib. 1014. ἐγγὺς Πλειάδος Iph. 
Α. 7. παρὼν ἐγγὺς ib. 465. ἄδην 
ἐγγὺς ὄντα Iph. T. 486. ἐγγὺς ἕτηκα 
φόνε ib. 720. ἐγγὺς τῶν ἐμῶν κάμπτῃ 
φρενῶν ib. 815. ἐγγὺς ἧται Rh. 613. 
ἐγγύς v8 κεῖσαι κλήρε ΤΥ. 186. ἐγγὺς 
οἴκων Bac.7. τόδ᾽ ἐγγὺς---ἐφάπτεται 
ὕβρισμα ib. 777. κακδ ἐγγὺς ὧν ib. 
1111. τοῖσδ᾽ ἐγγὺς ὄντας Her. 37. 
ἐγγὺς ἀγὼν ib. 722. ἐγγὺς ἀλκίμε 
δορὸς ib. 815. ἐγγὺς μανιῶν ib. 904. 
ἐγγὺς πάτρας Hel. 412. ἐγγὺς χϑο- 
γὸς ib. 545. γαίας ἔτ᾽ ἄγαν πρόσω, 
ὄτ᾽ ἐγγὺς 1». 1594. λόγχης ἐγγὺς 
Her. F. 160. τίς ἐγγύς; ib. 1106. 
ἐγγὺς ναίειν τῶν βροτῶν τιμωρίας 
And. fr. XXVI. 2. ἡ δίκη ἐνταῦϑά 
πϑ 'ciy ἐγγὺς Melan. fr. III. 8. 

'"Eyeípew. κτύπον ἐγείρετε Or. 1353. 
ἔγειρ᾽ ἀδελφῆς ἐφ᾽ ὑμέναιον Iph. A. 
624. Κίλικας Παίων sparóc ἤγειρεν 
Rh. 541. Δυκίεε---ἐγείρειν καιρὸς 
ib. 544. cf. v. δ03. ἢν ἐγείρῃς; sc. 
τῶν πολεμίων τινὰς ib. 572. μὴ τὸν 
εὖ διϊαύοντα---εὐνᾶς ἐγείρετε Her. F. 
1050. τὸν αὐτὸν ἔγειρε γόον El. 125. 
ὄμμ᾽ ἐγείρει Inus fr. 1. 2. 8x ἐγείρεσ- 
ϑαί σε χρή; Rh. 643. 

'"Eyepréov. βοὴν ἐγερτέον Rh. 690. 
Ἔγερτὶ Rh. 524. 
Ἔγκαϑηβᾷν Hip. 1096. 
᾿ἘἘγκαϑιδρύειν. ᾿Αϑηνῶν ἐγκαϑιδρύσαι 
χϑονὶ, sc. ἄγαλμα Iph. T. 978. 

᾿Ἐγκαϑίζεσϑαι. ναὸν Κύπριδος ἐγκαϑί- 
σατο Hip. 31. 

᾿ἘγκαϑιΞτάγαι. ἑρπετῶν ἀγρίων ἄκη βρο- 
τοῖς ἐγκατατῆσαι An. 269. Μυκήναις 
ἐγκατατήσω σε πάλιν Iph. T. 982, 

᾿Εγκαϑυβρίζειν τρυφαῖς 'Tr. 997. 
'"Eykatew. ὀβελὸς ἐγκεκαυμένες πυρὶ 
Cy. 392. 

Ἐγκαλεῖν. ὅπως ἂν μὴ ̓ γκαλῇ Rh. 878. 
εἴ τι τοῖσί γ᾽ ἐγκαλεῖ ξένοις Her. 252. 
d χρὴ ᾿γκαλεῖσϑαι πρὸς τὸ ϑεῖον 
Melan. fr. XII. 5. 

"Eykázrew. ἐγκάψαντες αἰϑέρα γνάϑοις 
Cy. 625. 

"Eykaprepeiv. éykaprepeic δὴ Sávarov ; 
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An. 261. ἐγκαρτερήσω Sávarov Her. ᾿Εγχεῖν. ἔγχει, infunde, Cycl. 553. F^1851. ἔγχεον νῦν ib. 565. et ἐγχέω, eod. ᾿Εγκατάκλειτος. ἐγκατάκλειτον (foem )| vers. " 
δόμοις Dan, 39. "Eyxetpetv. ἐκ οἶδ᾽, ὁποίᾳ πρῶτον ἐγ- ᾿Εγκατοικεῖν. κενοῖσιν ἐγκατοικήσεις δύ- χειρῶ Med, 377. ὰ ν μοις Ant iop. fr. X XXII. 6. "Eyxoc. ἔγχος φέρειν Hec. 15. ἔγχος ᾿Εγκείρειν. ἐγκεκαρμένῳ κάρᾳ El. 108. καλλίψικον Ph. 1383. δι ὀμφαλᾶ κα- ἜἘγκεῖσϑαι. οἷσπερ ἐγκείμεσϑ᾽ ἀεὶ ϑρή-}] ϑῆκεν ἔγχος ib. 1422. dre τόδ᾽ ἔγχος γοισι; k. r. X. An. 91. cf. Iph. T. 144.| κρατὸς ἁγνίσει τρίχα Al. 77. τὸ ἔγ- ὄνειδος ἔγκειται δόμων An. 785. πολ- Xoc ςένων Sup. 22. ἔγχος ἀείρειν λαῖς συμφοραῖς ἐγκείμεϑα Hel. 276. lh. 25. ἔγχος ὑπομεῖναι ib. 462. οἷσιν ἔγκειμαι κακοῖς ib. 930. οἷς ἔγ-] ἐφ᾽ ᾧπερ ἔγχος εἵλκυται τόδε ib. 576. κειμαι μόχϑοις Ion. 181, ἔρως βρο-) ἔγχος αὐγάζοντα καὶ ϑηρώμενον ib. τοῖσιν ἔγκειται βία Fr. inc. LXXXI| 703. 8 oa μόνῳ ἔγχος éciv Her. 9. ἐγκείμενον τὸν αὐτὸν τῦτον πλᾷ- 370, ἔγχει πάνοπλος Hel. 13329. τον Epist. V. ὅσ᾽ ἀσπὶς, ἔγχος $ Ion. 1305. “λα- ᾿Εγκέλαδος, nomen gigantis. "EykéXa-| βὼν ἔγχος Her. F. 233. ἔγχος ἐπί- -9ov δορὶ ἔκτεινα Cy. 7. ἐπ’ ᾿Εγκελάδῳ] λογχον ib. 1003. πρόχειρον ἔγχος Ion. 209. et Her. F. 908. βατάζεσα El. 696. ᾿Αργεῖα ἔγχη ᾿Εγκερτομεῖν. μάτην ἐγκερτομῶν Iph.| Ph. 565. ξυνῆψαν ἔγχη ib. 1199. . A. 1006. πτερωτὰ ἔγχη Her. F. 1098. '"EyképaXoc. κατά γ᾽ ἐγκέφαλον πηδᾷ ᾿Ε γχρίπτεσϑαι. ἐλάφοις ἐγχριπτόμεναι σφάκελος Hip. 1353. ἐγκέφαλον ἐξέῤ-) Hip. 218. 

pave Cy. 401. ῥανεῖ ἐγκέφαλον T hes. '"Eyxóptoc. τὸν ἐγχώριον Ion. 1167. fr. I. 2. συλλέγων ἐγχωρίες Iph. T. 303. 
'Eyó0a. vid. εἴδειν. 
"Eóew. ϑερμὴν ἔδοντος δαῖτα Cy. 

᾿Εγκλείειν. ἐγκλείετε Hec. 1984. 
"EykNapa Or. 764. 
"Ἔγκληρος. ἔγκληρον εὐνὴν προσλα- 
βὼν Hip. 1011. ἔγκληρον σὴν kacvy- | 
γήτην γαμῶν Iph. T. 682. ἔγκληρα 
πεδία Her. F. 468. 
᾿Εγκλίνειν. προσώπῳ νῶτον ἐγκλίνασα 
Hec. 739. ϑέλων ἐγκλίνεται Phaed. 
fr. vers. 5. 

Ἔνγκονεῖν. ἐγκονῶμεν Hec, 507. ἐγ- 
κογεῖτε Her. F. 52]. 

᾿Εγκρίνειν. τίν᾽ ἄνδρ᾽ ἄριτον ἐγκρίναιεν 
dv; Her. F. 183. ἐν τοῖσι μωροῖς 
Térov ἐγκρίνω Phacth. fr. III. 1. 

᾿Ἐγκροτεῖσϑαι. πυγμαὶ ἦσαν ἐγκροτέ- μεναι Iph. T. 1368. 
᾿Εγκύκλιος. ἐγκυκλίοις πνοαῖς Iph. T. 42 

Eóecóc. τὴν ἐμψύχων βρῶσιν ἐδετῶν 
πεφύλαγμαι Cret. fr, II. 90. ἄλλων 
ἐδετῶν μηχανὰς ϑηρεύομεν Kr. inc. 
XIV. 5. 

᾿Ἑδνάξεσϑαι. ἑδνάσομαι ϑυγατέρα 
Hel. 939. L 

"Eóvov. ἕδνων σὺν πολυχρύσῳ χλιδῇ 
An. 2. ὑπολλοῖς σὺν ἕδνοις ib. 153. 
cf. v. 874. 
Ἕ δος. κατὰ Πελασγὸν ἕδος ᾿Αργείων 
Or. 1247. . τὸ Διὸς πολύαςτρον ἕδος 
Ion. 870. ἕδος δαιμόνιον Cad, fr. 
vers. |. δολόεντα Τροίας ἕδη Iph. 
A. 1527. δαιμόνων ἕδη Her. 104. 

"Eópa. ἐχ ἕδρας ἀγὼν Or. 1299, Πέ- 
λοπὸς ἐπὶ προπ. ἕδραν ib. 144]. 
ϑεᾶς Νηρηΐδος ἀγλαὸν ἕδραν An. 135. 
ἐγώ σ᾽ ἕδρας ἐκ τῆσδ᾽ ἐξανατήσω: ib. 
261. τυράννων ἔσχες ἂν δόμων ἕδραν 
ib. 308. ἕδρας ἀπεςράφη Iph. T. 
1165. βλεφάρων γοργωπὸν ἕδραν 
Rh. 8. ὄμματος ἕδραν 1b. 554. διά 
τε τάξεων καὶ φυλάκων ἕδρας ib. 698. 
váce οἰκήσας ἕδραν Tr. 796. ἐπὶ 
γῆς ἔχων ἕδραν ib. 884. βράνιον ἕ- 
pav 10. 1078. et Ion. 715. Πιερία 

᾿Εγκυκλᾶν. ἐγκυκλᾶντ᾽ (. e. ἐγκυ- κλθντε, in dual.) ὀφϑαλμὸν Τρ. T. 
(78 χϑόν᾽ ἐγκυκλομένϑο αἰϑέρος Bac. 292, 

᾿Ἐγκύμων. ἐγκύμον᾽ ἵππον τευχέων T. ll. ἑαυτὴν ὡς κατεῖδ᾽ ἐγκύμονα E 35. ὡς ἐγκύμων εἴληπται ib. 

᾿Βγξύειν. εἴ τις ἐγξύσῃ Sá votc ἑλείοι Bun xnon neo tenet "Ἔγρεσϑαι. ἔγρεσϑε Rh, 532. et 533. 
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Μέόσειος ἕδρα Bac. 408. ἐξ £Opac σοι 
πλόκαμος ἐξέτηκε ib. 926. ἐξ ἕδρας 

μεϑώρμισα, sc. τὸν πλόκαμον ib. 929. 
καϑῆσϑαι τήνδ᾽ ἕδραν καλὴν δοκεῖς ; 
Her. δῦ. δαιμόνων ἕδρα ib. 261. 
εἰς ἕδραν μ᾽ ἐρείσατε lb. 6023. τῆσδ᾽ 
ἕδρας ἀποΞτατεῖ ib. 631. μνήματος 
λιπδσ᾽ ἕδραν Hel. 322. τιμῶν μαν- 
τεῖον ἕδραν Ion. 190. 8pavs ὑπὸ péc- 
σαν ἕδραν Her. F. 404. περιδρόμῳ 
ἴτυος ἕδρᾳ El. 458. ϑερμὰν ἀελίϑ 
χρυσωπὸν ἕδραν ib. 740. μεσομφάλες 
ἕδρας ναίων Or. 590. εἰς κοινὰς 

ἕδρας ib. 871. ἐν ἕδραισι ib. 1450. 
γονυπετεῖς ἕδρας Ph. 300. ἐπὶ τὰς 
ἀνύδρες ᾿Αμμωνιάδας ἕδρας Al. 114. 

et ita ξηραὶ ᾿Αμμωνίδες ἕδραι El. 734. 
ἕδρας σκοτίες Al. 123. πατρῴων  ot- 
κων ἕδρας Iph. T. 136. κλωπικαῖς 

ἕδραις Rh. 512. Περγάμων ἕδρας 

Tr. 557. Πέλοπος ἕδραι ib. 1099. 

Πανὸς ἕδρας Bac. 950. ναῶν (tem- 

plorum) ἕδρας Cy. 289. ácépwv οἰκῶν 
ἕδρας ib. 352. εὔϑριγκοι ἕδραι Hel. 

70. τάφϑ tic ἕδρας ib. 535. cf. v. 

803. rop [je κενὰς ἕδρας ib. 1194. 

γαίας μεσσήρεις ἕδρας Ion. 910. 

SegAárec ἕδρας ib. 1306. rác) ἔ- 

Opac φυλάσσομεν Her. F. 51. ἐκ ἐν 

αἰσίοις ἕδραις ib. 596. δυτήνες ἕδρας 

ib. 1214. πρὸς ἔδρας saríZsct El.315. 

'"Eópaioc. κάϑησ᾽ ἑδραία An. 265. 

ἑδραίαν ῥάχιν Rh. 783. 
"Eópavoy. εἰς ἕδρανα λάϊνα Tr. 539. 

"Eópacua. ^ Aavaióev ἑδρασμάτων 
Bel. fr. XXVII. 

'EoóAwy. εἰς rà ᾽δώλια τῆς νηὸς Cy. 

237. ἐν μέσοις ἑδωλίοις Hel. 1587. 

"EZcoSaw ταπεινοὶ ἕζον ϑ᾽ (i.e. ἕζοντο) 

Or. 1412. ἑζόμεσϑα δὴ ἱκέται Her. 

845. ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρ᾽ ἕζοντο Hel. 

1590. ἣ δ᾽ ἕζετο lon. 1202. ἑζώ- 

μεσϑα ΕἸ. 109. ἕζοντ᾽ ἐπὶ ψήφοισιν 

ib. 1259. δρυὸς---ἀμφὶ κλάδοις ἕξζο- 

μένα Ph. 1518. Διὸς παρὰ ϑρόνον 

---ἑζόμεναι Pelei fr. 11. 
"ESepa. κείραντες ἔϑειραν Hel. 1194. 

βακχεύεσα ἔϑειρα βρομίων ib. 1380. 
ὀρϑίες ἐϑείρας ib. 638. 

"ESÉAew. 
Or. 922. εἰ βρότειον ἤϑελες σπεῖραι 
γένος Hip. 618. Κύπρις ἤϑελ᾽, ὥστε 

ὃν ἤϑελον, F. 622. 704. et 833. et Syl. fr. VII. 1. γίγνεσϑαι τάδε ib. 1327. 

ὃς ἠϑέλησε τιμωρεῖν πατρὶ 
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sk ἄν ποτ᾽ ἠϑέλησεν εἰσελϑεῖν δόμες 

ib. δ66. ἐκ ἠθέλησας ϑανεῖν 10. 647. 
cf. v. 724. ἔχεις πᾶν, ὅσονπερ ἤϑε- 
λες ib. 1135. 80' ἄν σε Φῶκον ἤϑελον 
κατακτανεῖν An. 688. πόσῳ σφιν 
συνϑανεῖν ἂν. ἤϑελον Sup. 709. τῇ 
᾽ρετῇ ἐκ ἤϑελες, sc. ἕπεσϑαι Tr. 1009. 
προσκυνεῖσθαι βαρβάρων ὕπ᾽ ἤϑελες 
ib. 1021. ἤϑελ᾽ ἐκβαλεῖν νιν ἀπ’ 
ἐρανᾶ Bac. 290. ὁποῖος ἤϑελε ib. 
478. τὸν γέροντα ἀδεὶς ὑβρίζειν 
ἤϑελε ib. 1310. ὅτ᾽ ἐκ ἠϑέλετε, sc. 
σωφρονεῖν ib. 1340. ἡμᾶς ἤϑελε κτα- 
γεῖν Her. 18. ἐκ ἤϑελ᾽ ὀρϑὸς προσ- 
βῆναι Hel. 1572. à γ᾽ εἰπεῖν ἤϑελον 
xar ὄμμα σὸν El. 910. cf. v. 918. 
εἴτε δμωΐδ᾽ ἐϑέλεις, εἴτ᾽ ἄλοχον And. 
fr. VI. μὴ ἔϑελε λυπεῖν σαυτὸν Antig. 
fr. XIV. 1. φϑονεῖσϑαι ἐϑέλοιμ᾽ ἂν 
ἐπ’ ἐσθλοῖς Phoen. fr. II. 2. ὅπϑ μὴ 
ἐθέλοιμι Epist. V. τοῖς ἐθέλεσι μαν- 
τεύεσϑε lon. 99. 

'"ES(£ew. τὸ εἰϑίσϑαι ζῇν ἐπ᾽ ἴσοισι 
Med. 122. πείϑεσϑαι εἴϑισμαι σέϑεν 
Iph. A. 726. ἄνδρ᾽ εἰϑισμένον An- 
tiop. fr. VIT. 8. ἐκ ἐϑισϑεὶς ταῦτα 
Bel. fr. XVII. 9. ἔϑη ἐκ ἐϑισϑέντες 
καλὰ Aut. fr. III. 8. 

"ESvoc. πανδάκρυτ᾽ ἐφαμέρων ἔϑνη 
Or. 974. πόλεις καὶ ἔϑνη Epist. IV. 

"ESoc. ἔϑος τόδ᾽ εἰς “ἕλληνας ἐξελε- 

ξάμην Sup. 340. £99 ἐκ ἐθισϑέντες 
καλὰ Aut. fr. IIT. 8. 

Ei, partic. notat 1)si, passim per totum 
Eurip. 2) wtinam, Hec. 836. Or. 
1100. 1209. 1580. 1582. et 1614. 
Hip. 1410. Al. 91. et 1075. Sup. 
369. et 1144. Iph. T. 121. Rh. 464. 
et El. 663. qua significatione plerum- 
que yàp habet adjunctum. 9) mum, 
an, Hec. 988. et 992. Or. 50. et 289. 
Ph. 37. et 1091. Med. 184. et 941. 
Al. 49. Andr. 889. Sup. 1044. Rh. 

77. Her. 645. et 791. et El. 238. 4) $ 

elsi, quanquam, Or. 295. Ph. 1459. - 
Med. 393. et 577. Hip. 1101. An. 
637. Iph. T. 1477. et sepius. 5) 
quod, Yph. A. 686. 

Eía, partic. exhortandi, Or. 1060. Ph. 
977. 997. et 1702. Med. 401. 820. 

et 1242. Iph. A. 111. et 435. Iph. 
T. 1423. Tr. 880. Hel. 1445. Her. 

Al. 286. ἐκ ἠθέλησα ζῇν ib. 288. Εἰάζων Chry. fr. V. 
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Εἴδειν, vel εἰδεῖν. ἵν’ ἄλλος 5 τις! 
εἰδείη τάδε Hec. 1149. ἵν᾽ εἰδῇς ib. 
1245. An. 590. et Tr. 1029. et ἕν᾽ 
εἰδῇ Hip. 729. εἴδετε Or. 128. ὡς 
ὧν ἂν εἰδῇς ib. δὅ88. ὡς εἰδῇ τόδε 
ib. 1350. t» εἰδῇς λόγες ἐμὲς lb. 
1443. cf. v. 1028. ὡς ὧν ἂν εἰδῆτε 
Ph. 1004... εἰ καὶ rà πρὸς τότοισιν 
εἰδείης κακὰ ib. 1356. εἴδετε τὰν 
ὀλομέναν γυναῖκα Med. 1259. Ζεὺς 
τάδ᾽ εἰδείη μέγας An. 37. ὡς ἂν 
εἰδῇς τῆς ἐμῆς εὐνῆς χάριν ib. 1254. 
εἰδείης ἂν φίλων, εἰδείης ἂν ψυχὰς 
Sup. 622, ὡς ἂν εἰδῇς τἀπ’ ἐμᾷ λε- 
λεγμένα Iph. A. 1426. cf. Rh. 420. 
πολλὴν Seoic ἂν εἰδείην χάριν Rh. 
476. ὡς τὰ μ᾽ ἀνάκτορ' εὐσεβεῖν εἰ- 
δῶσι Tr. 86. ἵν’ εἰδῇς μὴ καταισχύ- 
vew ἐμὲ ib. 1041. ὡς εἰδῇς Ion. 35. 
ἵν εἰδῇς πάντα TüT ἐμδ ib. 804. ἐλ- 
ϑὼν τἀνϑάδ᾽ εἰδείην πάρος Her. F. 
617. ἐκ ἄν γ᾽ εἰδείης ἕτερον πολυ- 
μοχϑότερον ib. 1196. ὅταν τις εἴδῃ 
τἀγαϑὸν Chry. fr. IL. 2. εἰδέτωσαν 
ἡμᾶς---χαίροντας Epist. II. δέλειον 
ἦμαρ εἶδες Hec. 56. àv» δι᾽ ὀνείρων 
εἶδον 1). 76. εἶδον φοβερὰν ὄψιν ib. 77. 
εἶδον βαλιὰν ἔλαφον «b. 90. ἣν ἐκ εἶδον 
Or. 80. à πώποτ᾽ ἄλλη»ν»----εἶδον ésíay 
ib. 359. εἶδον ἄξεως ἀγυιὰς τεύχεσιν 
πεφραγμένας ib. 759. ὃν εἶδον εἶδον ἐν 
πύλαισι Πριαμίσι ib. 1481. ἃ εἶδον Ph. 
96. ἐς ὦδας εἴδες----ἐκπεπνευκότας lb. 
1157. εἶδες τὸ τόλμημα ib. 1670. εἷ- 
δὸν ὄμμα νιν ταυρεμένην Med. 92, εἴ- 
δομεν 1b. 654. ὄμμα i εν ὡς εἶδον 
τέκνων ib. 1043. οἷον εἶδον ἄλγος 
δόμων Hip. 845. οἷον εἶδον μέλος ib. 
879. ἔργοις ἂν εἶδες τὰς κακὲς ib. 
1024. &sép' 'ASfjvac εἴδομεν εἴδομεν 
—iéuevov ib. 1124. ἱερὸν εἴδομεν 
κῦμα ib. 1206. δεινὰς ἂν εἶδες πυῤῥί- 
xac An. 1180. ἐμπύρων εἶδες φλόγα 
Sup. 155. εἶδον αὐτῶν---τολμήματα 
ib. 844. τὸν ᾿Αχιλῆα εἶδον Iph. A. 
210. ϑανᾶσαν εἶδε καὶ βλέπασαν ib. 
1612. πῶς εἴδετ᾽ αὐτός ; Iph. T. 252. 
δισσὰς εἶδε νεανίας ib. 264. ὡς εἶἴ- δομεν δίπαλτα ξίφη ib. 323. τάδ᾽ εἷ- δὸν αὐτὴ ib. 901. 8 παῖδες εἶδον Tr. 377. κἀκεῖνα εἶδον πεσόντα ih. 479. 
τοῖσδε εἶδον ὄμμασιν κατασφαγέντα 
ib. 482. εἶδε γαῖαν, εἶδε Περγάμων 
ὄλεϑρον ib. 85]. εἶδες àv ἢ πλεῦρ᾽ 
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--[ῥιπτόμεν᾽ ἄνω τε kai κάτω Bac, 739. 
ὡς εἶδον ἐλάτῃ δεσπότην ἐφήμενον ib. 
1093. εἶδον Αὐτονόην ib. 1226." εἶδες 
αὐτήν; Cy. 154. τὰ χρήματα περ- 
vávra σ᾽ εἶδον ib. 270. ἐγώ νιν αὖ- 
τὸς εἶδον Her. 391. τλημονεξάτην 
σὲ εἶδον ib. 571. τίν᾽ εἶδον ὄψιν; 
Hel. 71. εἶδες σὺ τὴν δύξηνον ; ib. 
116. ὁ πώποτ᾽ εἶδον mpoejspesépav 
δέμας ib. 566. cf. v. δ69. τὲς κειμέ- 
v8c νεκρὲς ἂν εἶδες ib. 1622. εἴ με 
πᾶσ᾽ εἶδεν πόλις Her. F. δ0ῦ. εἶδον 
ἄνδρα γενναία πατρὸς x. τ. X. El. 369. 
4p' εἶδες τοιόνδε πάϑος Epig. I. 2. 
ὅτε ἐχρῆν, ἐκ ἤδετε Bac. 1343. εὖ 
τὰ ᾽ν δόμοις ἔχοντ᾽ ἴδοιμεν Hec. 1292. 
ὅταν τἄμ᾽ ἀϑυμήσαντ᾽ ἴδῃς Or. 296. 
ἔδοξ᾽ ἰδεῖν τρεῖς κόρας lib. 408. πὲ 
ϑυγατρὸς---ἴδω πόσιν ib. 470. μή μ᾽ 
ἰδεῖν Savóv ὑπ᾽ àcóv ib. 744. μα- 
τέρος μήτ᾽ ἴδοιμι μνῆμα ib. 796. πρὶν 
ἂν ἐτύμως ἴδω τὸν "EAévac φόνον ib. 
1357. ἴδε πρὸ δωμάτων, ἴδε προκη- 
ρύσσει κ. τ. À. ib. 1541. Ξ-ράτευμ᾽ 
ἰδεῖν ᾿Αργεῖον Ph. 91. ἴδοιμι ὑμᾶς--- 
ἥβης τέλος μολόντας Med. 020. δει- 
νὸν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν ib. 1167. δυσμαϑὴς 
iüeiv ib. 1196.:: óc 9v δεπλῶν κακὸν 
ib. 1318. ὡς ἴδω δυσδαίμονα γυναι- 
κὸς Hip. 809. ὡς ἴδω πικρὰν ϑέαν 
ib. 825. ἔδω, τί λέξαι δέλτος ἥδε μοι 
ϑέλει 10. 865. ἴδε γὰρ, ἴδε βλέφαρον, 
Kk. T. 4. 1.399. φάτνας ἴδοις ἂν αἵμασιν 
πεφυρμένας Ib. 499. πρὶν ἂν ϑανόν- 
τος τὴν τελευταίαν ἴδῃς An. 101. μὴ 
---σοί μ᾽ εὖ φρονᾶσαν ἴδῃ ib. 146. yop- 
yóc ὁπλίτης ἰδεῖν ib. 1124. ἴδετε κα- 
κῶν πέλαγος Sup. 824. ἐρημίαν ἴδω 
μελάϑρων ib. 1095. ᾿Αχαιῶν spart» 
ὡς ἴδοιμ᾽ ἂν Iph. A. 171. σὴν παῖδ᾽ 
ὅπως ἴδωσιν ib. 428, ἴδετ’ Ἰφιγένειαν, 
κι το X. 1b. 892. μή τις σ᾽ ἴδῃ Ξείχεσαν 
ἐπτοημένην ib. 1029. τὰ ὑπὸ γῆς ἰδεῖν 
ib. 1219. τὸν ἐδεῖν aiexivopaiib. 1341. 
ὅταν πέλας σῆς φάσγανον δέρης ἴδῃς ib. 
1480. ἔλαφος ἰδεῖν μεγίξη ib. 1588. 
ὃν ἰδεῖν ϑέλεις Iph. T. 1293, πλῆ- 
Soc ἄπλατον ἰδεῖν Rh. 310. σκύμνον 
ἔϑρεψας πολίαρχον ἰδεῖν ib. 381. ἴδε 
σώματος ἀλκὴν ib. 382, ἴδετε λάϊνα 
κίοσιν ἔμβολα Bac. 591. ϑαῦμ᾽ ἰδεῖν 
εὐκοσμίας ib. 692. τὸ δεινὸν ἦν ϑέαμ᾽ 
ἰδεῖν ib. 759. βέλει σφ᾽ ἐν ὄρεσι συγ- 
καϑημένας ἰδεῖν ib. 800, ἴδοις ἂν 
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ἡδέως 1b. 813. ὅταν σώφρονας Βάκχας 
ἴδῃς ib. 998. πολύκρανος ἰδεῖν ὃρά-] 
κων ib. 1015. ἴδοιμ᾽ ἂν ὀρϑῶς Μαινά- 
δὼν αἰσχρεργίαν 1b. 1060. ὡς ἴδητε 
τήνδ᾽ ἄγραν ib. 1201. ἐδ’ οἷόν 7 ἰδεῖν 
φόνον ib. 1242. ὡς ip με τὴν εὐδαί- 
μονα ib. 1257. φέρ᾽ ἴδω Cy. 8. εἰ 
γὰρ τήνδ᾽ ἴδοιμεν ἡμέραν ib. 436. 
ὅταν κεκαυμένον ἴδω νιν 10. 457. πρὶν 
ἄν σέ γε síoavov ἴδω λαβόντα ib. 
5506. ἴδετε τὸν γέροντα Mer. 75. πρὶν 
ἂν ϑανόντ᾽ ἴδῃ τις ib. 866. ὡς ww 
ὀφϑαλμοῖς ἴδοις kpar8vra ib. 883. 
xarSavóvr ἰδεῖν Hel. 908. ὡς μή 
ποτ᾽ ὠφελόν σφ᾽ ἰδεῖν Ion. 286. ὅταν 
---εὐπαιδίαν πόσιν ἔχοντ᾽ ἴδῃ ib. 679. 
ἴδετε, ὧς γοργῶπες---ὀμμάτων αὐγαὶ 
Her. F. 131. δὸς πατρῴοις δώμασιν 
σὸν ὄμμ᾽ ἰδεῖν ib. 600. ὡς ἴδω νεκρὸν 
πίπτοντα ib. 731. ἴδετε τάδ᾽ ἔργα 
φόνια Ἐ]. 1178. πῶς ἔτλας φόνον 
ἰδεῖν ; ib. 1219. ἴδοιμι δ᾽ αὐτῶν ἔκγονα 
ZEol. fr. XX. 1. καλὸν πόντϑ χεῦμ᾽ 
ἰδεῖν εὐήνεμον Dan. fr. X. 2. cf. v. 5. 
παίδων νεογνῶν ἰδεῖν φάος 10. 7. ἐς 
δρώμενον πᾶν ἰδεῖν Sis. fr. I. 21. τὴν 
ἐπιξτείχεσαν ἡμέραν ἰδεῖν Fr. inc. 
LXXXI. 7. εἰς τὰ πάντ᾽ ἰδεῖν Fr. 
inc. B. 12. 1. -roeérec ésl rpómec 

ji» Er. inc, B. 14. ll. 05.9" lob» 
(sc. δῶμα) karasévo Or. 357. éx 
ἰδὼν τἀκεῖ κακὰ ib. 527. ἄϑροισμ᾽ 
ἰδὼν ib. 872. ϑεᾶσϑαι χρὴ τὸν προ- 
sárqr ἰδόνϑ᾽ (i. e. ἰδόντα) ib. 910. εἰ 
yàp r8ro κατϑάνοιμ᾽ ἰδὼν ib. 1100. 
“Ἑλένης πτῶμ᾽ ἰδὼν £v αἵματι 10. 1196. 
σημεῖ ἰδὼν Ph. 144. ἰδὼν μέλαϑρα 
καὶ βωμὲς ϑεῶν ib. 370. πρὸς κασι- 
γνήτην ἰδὼν ib. 1451. πικρὰς τελευ- 
τὰς τῶν ἐμῶν ἰδὼν γάμων Med. 1388. 
ἰδὼν ἐν ὄμμασι róv—Hip. 1265. ὄμμ᾽ 
ἰδὼν δακρυῤῥοῦν Al. 829. ὦ κακὰ 
παϑὼν ἰδών τε An. 1215. ἰδὼν.---- 
ἁρμάτων ὄχον Sup. 680. ὥστε τερ- 
φϑείης ἰδὼν Iph. A. 418. σ᾽ ἀπ᾽ 0c- 
σων ἐκβαλόντ᾽ ἰδὼν δάκρυ ib. 477. 
ἄσμενός μ᾽’ ἰδὼν ib. 644. cf. Ion. 
1437. μηδ᾽ ἰδὼν ὄναρ Iph. T. 518. 
ἰδών νιν Tr. 988. αὖτ᾽ ἰδὼν ib. 1171. 

πικρὰν βάκχευσιν ἰδὼν Bac. 957. πι- 
κροτάτες ἰδόντι δεσμὲς 10. 634. r8r 
ἰδὼν ὄναρ Cy. 8. δείν᾽ ἰδὼν ib. 374. 
Ὕλλον ἐξορμώμενον ἰδὼν Her. 844. 
üpu' ἰδὼν Εὐρυσϑέως ib. 850. ἰδὼν 
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δῶμα περιφερὲς Spvykoic * Hel. 437. 
ἰδών νιν παρόντας ib. 1557. τὸ σχῆμ᾽ 
ἰδὼν lon. 240. ὄρνιν ἰδών τιν᾽ ἐκ ἐν 
αἰσίοις ἕδραις Her. F. 596. τὰ μυτῶν 
ὄργι᾽ εὐτύχησ᾽ ἰδὼν ib. 618, πρὸς τὰς 
διαίτας---ἰδόντας Fr. inc. CLXTI. 3. 
i8cá σ᾽ ὄμμασι Or. 1020. τετρωμέ- 
vec i08ca Ph. 1440. ἐλϑόντα »uv— 
ἰδδσα Hip. 27. τήνδ᾽ ἄελπτον ἡμέραν 
ἰδόσα Sup. 731. i08ea πάντων μέγι- 
sov ἄλγος ib. 785. πικρὰν ἰδδσα δυσ- 
eAévay Iph. A. 1816. ἐκ ió&ca φῶς 
Tr. 636. γραφῇ ἰδᾶσα ib. 682. τὲς 
ϑυλάκες i08ca Cy. 182. ἱέρακ᾽ ἰδᾶσαι 
An. 1142. ἰδᾶσαι τόσδ᾽ ἠλλοιωμένϑς 
Sup. 944. τότ᾽ εἴσομεν An. 441. 2) 
med. "1 καλλίςες εἰδόμαν----πώλες Iph. 
A. 218. πεντήκοντα νῆας εἰδόμαν ib. 
254. ναυβάταν εἰδόμαν λεὼν ib. 295. 
εἰδόμαν νάϊον πόρευμα ib. 299. ὄσσοις 
εἰδόμην Hel. 121. ἥδ᾽ ἐδὲν οἶδεν Hec. 
674. οἶσϑ᾽ ἂν, ἂν λέξαι----ϑέλω ; ib. 
998. ἐκ οἶδα ib. 999. Ph. 416. Med. 
1010. Iph. A. 1116. Tr. 712. Ion. 943. 
oic ἂν, 'ASávac 'Duaxác ἵνα séyat ; 
Hec. 1008. πῶς οἶσϑα μορφῆς τῆς 
ἐμῆς μετάφτασιν ; lb. 1266. οἶδ᾽, ἃς 
ἔλεξας Or. 409. τὸ συνετόν γ᾽ οἶδα 
σῇ ψυχῇ παρὸν ib. 1180. οἶδ᾽, ἣν 
ἔϑρεψεν "Epp. μάτηρ ἐμὴ ib. 1184. ἐ 
γὰρ οἶδα μᾶλλον ib. 1333. τὰς μὲν 
οἶδα συμφορὰς ib. 1360. τὰ ὕςερον 
Skér' οἶδα ib. 1408.  oióa τὲς ὧπλισ- 
μένες Ph. 140. ἐγῴδα κείνες τοῖς 
λόγοις ὄντας ϑρασεῖς ib. 723. — ὥσπερ 
οἶσϑα σὺ ib. 866. ἐγῷδα τήνδε Med. 
39. ἐδὲν οἷδε τῶν νεωτέρων κακῶν 
ib. 62. σάφ᾽ οἶδα ib. 94. cf. v. 963. 
et 1066. et Her. 387. οἶδα πολλὲς 
βροτῶν, k. τ. X. Med. 215. εὕρημα 
dk οἶσϑα ib. 716. τοιάδ᾽ οἶδα φάρ- 
μακα ib. 718, δκ οἶδ᾽ ἂν, εἰ πείσαιμι 
ib. 941. cf. Al. 49. dx οἶδ᾽ ἐλέγχεσα 
Hip. 271. ἐδέν τι μᾶλλον οἶδα ib. 
344. Al. 525. ἐκ οἷδα πρᾶξιν τήνδε 
Hip. 1004. ὡς οἶδα μὲν ταῦτ᾽- οἶδα 

dx, ὅπως φράσω ib. 1091. ἀρ’ οἶσϑα 
πατρὸς τρεῖς ἀρὰς σαφεῖς ἔχων ; ib. 

1315. τὰ ϑνητὰ πράγματ᾽ οἶδας, ἣν 
ἔχει φύσιν: Al. 783. ἐκ οἵδ᾽ ἐγὼ 

Ἱζρέοντα δεσπόζοντ᾽ ἐμδ Sup. 518. 
ἐκ οἷδε γάμες Iph. A. 129. ἦ γὰρ 
οἶσϑ᾽, à μή σε καιρὸς εἰδέναι ; 10. 825. 
dk οἷδ᾽, ὅπως φῶ r&ro lb. θ49, 8k 
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οἶδ᾽, Ó, τι φὴς, ἐκ οἶδα ib. 652. ole S 
sv, ὃ δρᾶσον ib. 725. Hel. 392. et 
1249. et Ion. 1029. πάντ᾽ οἶδα Iph 
A. 1141. et El. 693. τὴν παρϑένον 
Sk οἶδεν, ὃ γῆς εἰσέδν Iph. A. 1583. 
ἕν r8T' οἶδα Iph. T. 247. ἐδὲν οἶδ᾽ 
SOclc κακὸν ib. 477. ὅν y ἐγῴδα ib. 
544. οἶσϑ', ὃ δράσω; ib. 759. οἶσϑα 
νῦν, & μοι γενέσϑω ; ib. 1203. πιςὸν 
Ἑλλὰς οἶδεν ἐδὲν ib. 1205. ἄνπνος 
οἷδα τλὰς Rh. 442. οἷσϑ'᾽, ὅποι βε- 
βᾶσιν ἄνδρες; ib. 689. ξυμφορὰν 
οἷδ᾽ ὁρῶν ib. 800. ἐκ οἶδα τὲς σὲς 
᾿Οδυσσέας ib. 860. τὸ σὸν οἶσϑα ΤΥ. 
292. ἐδὲν οἶδε τῶν αὑτῆς κακῶν ib. 
087. ἐγώ νιν οἶδα ib. 894, οἶδά 
σοι μισθμένη ib. 8938. ἐκ οἶσϑα ib. 
1172. εἰκ οἶσϑα, πᾶ ποτ᾽ εἶ λόγων 
Bac. 358. εἰκ οἶδα τῶπος τῶτο ib. 
1268. οἶδ᾽ ἄνδρα κρόταλον Cy. 104. 
oleS ἦν, ὃ δράσεις; ib. 181. . νῦν 
οἶδ᾽ ἄμεινον ib. 646. οἶδα ὁ λόγῳ 
μαϑὼν Her. 5. μάντις οἶσϑ᾽ ἄρ᾽ αὶ 
καλὸς τάδε ib. 65. ἐκ οἶδ᾽’ ᾿Αϑήνας 
τάσδ᾽ ἐλευϑέρας ἔτι 10. 199, οἵδ᾽ ἐγὼ 
τὸ τῶνδε λῆμα καὶ φύσιν ib. 200. βα- 
Ῥυνϑεὶς οἶδα ib. 205. οἶσϑ', d μοι 
σύμπραξον ; ib. 452. πάντ᾽ ἀληϑῶς 
οἷδε Hel. 537. οἶδ᾽ ἄντροισιν αἰσχύ- 
νην τινὰ lon. 288, συςενάζειν γ᾽ 
οἶδα γενναίως φίλοις ib. 935. οἶσϑα 
Κεκροπίας πέτρας ib. 936. οἶσϑα 
γηγενῆ μάχην; ib. 987. οἶδα κατα- 
κτανὼν Κρέοντα Her. F. 166. σαφῶς 
δὲν οἶδα τῶν εἰωθότων ib. 1 108. τὰ 
ἦν πύλει κακὰ ἐκ οἶδα El. 299. ἐδεὶς 
οἶδεν dp εὐτυχᾶς ἀριϑμὸν, ὄτε δυσ- 
τυχὅς Chry. fr. IV. 1. εἰδέναι γνώ- 
μὴν spar Hec. 218. τῶνδε μηδὲν 
εἰδέναι ib. 747. δεῖ καὶ τέκν᾽ εἰδέναι 
Aóyac ib. 893. ef. v. 1001. et 1006. 

v δοκεῖς σάφ᾽ εἰδέναι Or. 259. cf 
El.894. τὸ μέλλον ὡς κακὸν τὸ μὴ 
εἰδέναι Or. 478. τόδε εἰδέναι ϑέλω 
ib. 745. 8X ἅπαντα εἰδέναι rà δρώ- 
μενα Ph. 1367. cf. Iph. 1. 1295. δ, 
καιρὸς εἰδέναι τάδε Med. 80. εἰδέναι 
τι ποικίλον ib. 300. χρησμὸν εἰδέναι, 
ϑεθ ib. 676. τὴν σὴν ἁμαρτίαν τὸ μὴ 
εἰδέναι ἐκλύει κάκης Hip. 1385. εἰδέναι, βελοίμεϑ᾽ ἂν Al. 138. ὁ δέκαιον,, πατέρα τὸν σὸν εἰδέναι ; Sup. 1052. 
8 χρή τοι τάδ᾽ εἰδέναι κόρας Iph. A. 
671. τάδε πόϑεν φῃς εἰδέναι ib. 890. 
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ὀρϑῶς ποϑεῖς εἰδέναι τἀκεῖ Iph. T. 
942. ἐδόκαν ἐκ εἰδέναι ib. 956. ὁ 
χρή σ᾽ εἰδέναι Rh. 683. δυστόπατος 
εἰδέναι Tr. 885. ἄῤῥητ᾽ ἀβακχεύ- 
τοισιν εἰδέναι βροτῶν Bac. 472.  à£y 
εἰδέναι ib. 474. τόσον εἰδέναι σ᾽ 
ἐχρῆν Her. 649. βόλομαι εἰδέναι ib. 
945. πρὶν ἐδὲν ὀρϑῶς εἰδέναι Hel. 
329. τὰ δίκαια μὴ εἰδέναι ib. 929. 
εἰδέναι πρόϑυμος ib. 1539. τὸ μὴ 
εἰδέναι---- νοσῶᾶντα Antiop. fr. XXIV. 
2. τὸ μὴ εἰδέναι σε μηδὲν, ὧν ἁμαρ- 
ráve Fr. inc. VI. l. eioór ἠρό- 
μην Or. 1188. ἐκ εἰδὼς Ph. 53. et 
Rh. 658. εἰδὼς αὔτ᾽ ἐτειρόμην AI. 
428. εἰδώς τι ib. 1110. εἰδὼς τῶνδε 
σύγχυσιν δόμων An. 960, ὁ Μεσᾶν 
εἰδὼς γεννάσεις Iph. A. 1065. εἰδότος 
ἄνακτος Iph. T. 1048, τελετὰς ϑεῶν 
εἰδὼς Bac. 74. εἰδὼς ἐκ ἀριϑμὸν Her. 
997. εἰδὼς ἐδὲν Hel. 624. et EI. 
952. ὡς μὴ εἰδόϑ᾽, ἥτις μ᾽ ἔτεκεν Ion. 
919, ἵν᾽ εἰδὼς σῷ κασιγνήτῳ φέρω 
λόγες ΕἸ. 292. εἰδὼς δωμάτων χρείαν 
σέϑεν ib. 404. ποϑεινὸν εἰδὼς τῶτο 
κτῆμα Dan. 81. εἰδόσιν ὀνείδισας Hec. 
070. ὡς ὄλωλε τοῖσιν εἰδόσιν Iph. T. 
279. τοῖς rà πλείον᾽ εἰδόσι ϑεοῖς ib. 
1288. τὸ ϑεῖον εἰδότες Rh. 65. σεμνὸς 
τοῖσιν εἰδόσιν ib. 973. ἐκ εἰδυῖα τἀξειρ- 
γασμένα Or. 1820. εἰδυῖα τὸν σὸν 
πότμον Rh. 9035. τὸ ἔργον ἤδειν Hip. 
405. ἤδειν τάδε Rh. 952. ἤδειν, ἅ 
μ᾽ ἐχρῆν νικᾷν πόσιν Tr. 650. πορϑ- 
μὸν ἐκ ἤδεισϑα πατρῴας xSovóc ; Cy. 
108. πάλαι ἤδειν σ᾽ ὄντα roirov 
φύσει ib. 645. ἐδεὶς τάδ᾽ ἤδει lon. 
1187. ef. v. 1361. ἤδεισϑα δῆτ᾽ ἀνό- 
ctv γήμας γάμον El. 026. ἰδὲ τὸν 
αἰσχρῶς ζῶντα Al. 958. ἵππων ὄχλον 
ἰδέσϑαι Iph. A. 191. ἴδεσϑε τὰν Ἶχέα 
- ἐλέπτολιν ib. 15.0. otav ἰδόμαν 
ὄψιν ὀνείρων Iph. T. 151. ἴδεσϑε 
Her. 29. et Her. F. 1029. φίλων 
εὐτυχίαν ἰδέσϑαι Her. 890. ἴδεσϑε 
τὴν πανᾶργον Ion. 1279. ἴδεσϑε τάδε 
τέκνα Her. F. 1032. αἰϑέρ ἰδέσϑαι 
Bel. fr. 1,8. τῆς σῆς τόλμης εἴσομαι 
γεγευμένος Hip. 663. ϑεοὲ εἴσονται 
τάδε An. 257. Δελφὶς εἴσεται πέτρα 
ib. 999. εἴσῃ μωρίᾳ φρενῶν τὸς κακῶς 
παγέντας ὅρκες Iph. A. 394. εἴσῃ σὺ 
ib. 675. et absque σὺ Hel. 817. τάχ᾽ 
εἴσεται σίδηρος Iph. A. so παρὼν 
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εἴσῃ λόγον Rh. 142. r&zó γ᾽ αὐτίκ᾽ 
εἴσομαι Her. 270. ὅϑενπερ εἴσῃ πάντα 
τἀληϑῆ φράσαι Hel. 332. εἴσῃ τάδε 
ib. 1311. τὸ ἐμὸν εἴσεται Ion. 709. 
dk εἴσεται παῖδας ἐναίρων Her. F. 
865. τὸν ὄντα εἴσῃ μῦϑον El. 346. 
εἴσῃ μοι χάριν; And. fr. V., 

Εἶδος. εἶδος εὐπρεπετάτη Mec. 269. 
εἶδος ἐκπρεπεΞτάτη γυνὴ Al. 334. εἶδος 

ἐξοχώτατος Sup. 889. ὕφῃνα τόδ᾽ 
εἶδος Iph. T. 817. r8póv εἶδος ἐκπα- 
γλεμένη Tr. 929. εἶδος Svqróv Dac. 
δ8. εὐγενῆ παρϑένον εἶδος Hel. 11. 
αἴσχιον εἶδος ἀντὶ T8 kaA8 ib. 270. 

8 ταὐτὸν εἶδος φαίνεται τῶν πραγμά- 
των lon. 885. τὸ εἶδος αἷνον ἄξιον 
φέρει El. 1062, εἶδος ἀξίας τυραννίδος 
4Eol. fr. XX. 2. σύμμικτον εἶδος 
Thes. fr. Ν 1.1. 

Εἴδωλον. πολιὸν αἰϑέρος ἀφανὲς εἴδω- 
λον Ph. 1538. εἴδωλον ἔμπναν Hel. 

34. εἴδωλον ἦν ib. 588. ἀντέδωϊ᾽ 
εἴδωλον ib. 689. εἴδωλον ἱερὸν Ἥρας 
10. 1150. εἴδωλον Ἑ) λένης El. 1283. 

Ei$e, partic. optandi, wtnam, Ηρα. 
1066. Ph. 166. Med. 1. Hip. 230. 
1074.1078. 1111. 1387. et 1415. AI. 

457.539.722. et 1105. An. 293. 524. 
863. et 1183. Sup. 821. et 1026. Iph. 
A. 666. Iph. T. 439. Rh. 105. et 
367. Tr. 208. et 1100. Bac. 1250. 
Her. 52. 731. et 740. Hel. 1494. Ion. 
151. El. 282. et 1061. Er. fr. I. 58. 
Hip. fr. III. 1. et Fr. ine. CXL. 

Εἰκάζειν. τί ϑηρσὶν ὑμᾶς εἴκασε; Ph. 

493. εἴκαζε" κοινόν ésw εἰκάζειν τάδε 
Iph. A. 845. εἰκάσαι πάρα Rh. 284. 
εἰκάσαι μοι πάρεςι ib. 802. cf. Hel. 
498. εἰκάζω ἄταν ΤΥ. 165. ὡς εἰκάσαι 

Bac. 1076. εἰκάζομεν ταῦτα Her. 677. 
ὡς ϑύραϑεν εἰκάσαι Her. F. 713. 

SüÉémorT εὐτυχίαν ;kak8 ἀνδρὸς---βέ- 
βαιον εἰκάσαι χρεὼν Bel. fr. VI. 3. 
ὅστις εἰκάζει καλῶς Er. inc. CXXVIII. 

Βάκχῃ μᾶλλον εἰκασϑήσομαι Dac. 
040. μητρὸς εἰκασϑεὶς τρόποις ib. 
128]. δέμας εἰκασϑὲν Al. 350. 

Eikác. λαμπάδα ϑεωρὸν Εἰκάδων lon. 

1076. 
Εἴκειν. συμφοραῖς εἴκειν ὅαρ. 167. 
ὀργῇ εἶξα Hel. 79. εἴκειν ὁδδ χαλῶντα 
τοῖς κακίοσιν Ion. 637. σοφοῖσιν εἴκειν 
Her. F. 800. σὺ δ᾽ εἶκ᾽ ἀνάγκῃ Fr. 
inc, XXX. 1. τὸν εἴκονϑ᾽ ἡσυχῆ με- 
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τέρχεται Hip. 444. ἐ βασιλεῦσιν εἴξας 
Her. 368. ἔοικας Hel. 585. ὡς ἔοικας 
Med. 337. Iph. T. 591. et Hel. 799. 
ὡς ἔοικε Hec. 229. 766. 781. et 1252. 
Or. 854. et 1577. Ph. 409..Med. 522. 
Hip. 1090. Al. 1009. Sup. 157. et 
396. Iph. A. 461. Iph. T. 1417. Rh. 
631. et 807. Tr. 614. Bac. 605. Her. 
260. Hel. 1193. Her. F. 36. 502. 
et 1357. El. 636. 7Eol. fr. XXIII. 1. 
et Fr. inc. B. 12. 2. ὡς ἔοικέ μοι An. 
552. ἔοικα πράξειν ἐδὲν Hec. 813. 
ἔοικε kal σὲ τἀμὰ λυπήσειν κακὰ Or. 

766. ἔοικε λέξειν τἀκεῖϑεν 1b. 848. 

ἔοικε τῶν ἐμῶν νυμφευμάτων---ἀπο- 

λαῦσαι Ph. 1210. τὰς σὰς ἀρὰς ἔοικεν 

ἐκπλήσειν ϑεὸς ib. 1435. ἔοιχ᾽ ὁ δαέ- 

μων πολλὰ κακὰ ξυνάψειν Ἰάσονι Med. 
1931. δείξειν ἔοικεν, ὅσον σϑένει Àn. 
823. ποίμνας δεσπόταις ἥκειν ἔοικας 

ἀγγελῶν Rh. 268. ἀρκεῖν ἔοικέ σοι 
παϑεῖν; lb. 488. κακὸν κυρεῖν τι 
Θρῃκίῳ τρατεύματι ἔοικεν ib. 740. 

Bpouía πόλιν ἔοιγμεν (pro ἐοίκαμεν) 
εἰσβαλεῖν Cy. 99. ἔοιγμεν ναυτίλοισιν 
Her. 428. ὡς ἔοιγμεν 10. 681. κατϑα- 

νεῖν ἐρᾷν ἔοικας Hel. 1055. ἀδυνάτων 
ἔοικ᾽ ἐρᾷν Mer. F. 318. πατράσιν 
ἐοικέναι Antig. fr. X. 1, ἐδὲν ἀδικεῖν 
ἐοίκασιν Epist. I. ὡς εἴξασιν, pro 

. ἐοίκασιν Iph. A. 848. et Hel. 504. 

δχὶ πρὸς v80 εἰκὸς ἦν αὐτὴν ϑανεῖν 

Or. 838. ἐκᾶν σὲ φράζειν εἰκὸς Ph. 

086. εἰκός ἐξιν, εὔνοιάν σ᾽ ἔχειν Med. 

345. τὰς ἐμὰς ὀργὰς φέρειν εἰκὸς 

ib. 871. cf. v. 909. ὥσπερ εἰκὸς ib. 

1386. ἁμαρτεῖν εἰκὸς ἀνθρώπες Hip. . 
615. cf. v. 1484. πάντα δι ἀρσένων 
γυναιξὶ πράσσειν εἰκὸς Sup. 41. εἰκὸς 
πέπονϑα ἴρὶ.. A. 501. Βαρβάρων 
“Ἕλληνας εἰκὸς ἄρχειν 10.1400. χειρῶν | 

περιβολὰς εἰκὸς λαβεῖν Iph. T. 903. 

εἰκὸς ϑεῶν ἱκτῆρας αἰδεῖσϑαι Her. 102. 

τῷ StQ ἐκ ἀπιΞεῖν εἰκὸς lon. 557. ὅτ᾽ 

εἰκὸς ἄρχειν Antig. fr. V. 1l. εἰκὸς δὲ 
παντὶ---ἐκπονεῖν σωτηρίαν 'Tem. fr. V. 
l. εἰκὸς σφαδάζειν ἦν à» Fr. inc. 
CLXVII.3. ὡς εἰκὸς ἦν Epist. V. 

ἤν γ᾽ ἐρωτᾷς εἰκότ᾽, εἰκότα κλύεις Iph. 
A. 1134. μύϑοις εἰκότ᾽, e ἔργοις 
βροτῶν Cy. 375. 

Eixi πρὸς πέδον κάρα εἰκῆ βαλθσαε 
Bac. 685. κράτιτον εἰκῆ. ταῦτ᾽ ἐᾷν 
ἀφειμένα El, 379. 
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KixoffoNeiv. ὧν ἀτηρὰ γλῶσσ᾽ εἰκοβολεῖ ξίφη Xa3pa? ἔχοντες Hel. 1590. πάλ- 
Fr. inc. CLVIII. 4. 

Εἰκότως. εἰκότως ϑυμομένοις Hec. 403. Εἶν, pro ἐν. 
εἰκότως, κακῆς γυναικὸς ἄνδρα γίνεσ- 
ϑαι κακὸν Or. 735. εἰκότως ἅμ᾽ ἔσπετο 
ϑυγατρὶ Iph. A. 457. εἰκότως ἔχει 
Iph. T. 911. εἰς τὸ τῆς 9e8 γ᾽ ἔξέ- 
νευσας εἰκότως ib. 1186. εἰκότως σε 
πᾶσα ϑαυμάζει πόλις ib. 1214. πῶς 
8x ὑπ᾽ αὐτῆς εἰκότως μισήσομαι; Ton. 
611. ἐμᾶ ταράσσων εἰκότως φρένα 
ib. 1538. τἀφανῆ τεκμηρίοισιν εἰκότως 
ἁλίσκεται Phoen. fr. I. 2. εἰκότως ἄν 
τις νομίσειεν Epist. V. 

Eiko. ἄψυχον εἰκὼ σώματος Med. 
1162. εἰκὼ Τιτάνων ποικίλλοσα Τρ}. 
T. 222. εἰκώ r ἐν isoic ib. 816. εἰκδς 
ἡδείας πατρὸς κέκτησϑε 'Tr. 1178. 
ἐχϑίξην ὁρῶ γυναικὸς εἰκὼ φόνιον Hel. 
72. εἰκᾶς Διὸς κόρης ib. 76. 

Εἰκών. ἦλϑεν εἰκὼν Her. F. 1002. 
παρϑένε εἰκόνα τινὰ And. fr. XXIX. 
l. χρυσέαις εἰκόσιν Iph. A. 239. 

EiXamívg. ἐπὶ εἰλαπίναις Med. 193. 
ἐπεὶ ἔπαυσ᾽ elAazívac Hel. 1353. 

ἙΪλάτινος. ὕλαν εἰλατίναν Hec. 639. 
λάβετε εἰλατίνας πλάτας Hel. 1477. 
ῥοϑίοις εἰλατίνοις Yph. 'T. 407. 

EiXe(Svia. “ σὲ Εἰλείϑυιαν ἱκετεύω Ion. 
453. cf. Tel. fr. I. 7. 

Ἐϊλεῖν. κύκλῳ εἱληϑεῖσαν ἀϑλίοις κα- 
κοῖς Or. 358. 

Εἱλικτός. κύτος εἱλικτὸν ἀντίπηγος 
Ion. 40. 

Εἱλέσσειν. ἐκ ἀπ’ οἴκων πάλιν ἀνὰ 
πόδα σὸν εἱλίξεις Or. 171. εἱλίξαι 
νῶτον Tr. 116. ϑοαῖς ἵπποισιν εἱλίσ- 
σὼν φλόγα Ph. 3. νιφόβολον ὄρος 
ἱερὸν εἱχίσσων ib. 242. τὸ λαμπρὸν 
εἱλίσσεσ᾽ ἐν εὐφρόνῃ φάος Iph. Α.1071. 
λέμναν εἱλίσσασαν ὕδωρ κύκνειον Iph. 
T. 1103. εἰχέσσοσα ἡλέκων ϑιάσες 
ib. 1145. εἱλίσσοσαι καλλέχορον Her. 
FK. 690. εἱλίξας δέμας Ph. 1185. 
κύκλῳ εἱλισσόμεϑα παγχάλκοις ὕπλοις 

T.444. ἐν κύκλῳ kavàr εἵλικτο βωμᾶ 
Her. F. 997. εἱλεισσόμενος αἰὼν ib. 
671. δελφὶς πρώραις εἱλισσόμενος El. 
457, παρὰ ψάμαϑον εἱλισσόμεναι Iph. 
2 et εἱλισσομένας Macrákac 

ει Dac. 571.  fóspvyoc εἷλι £voc 
Thes. fr. V, 7. M ks 

εἷμα. ὑφ᾽ εἵματος Hec. 342. ἀνϑηρὸς 
εἱμάτων soXj Iph. A. 73... ὑφ᾽ εἵμασι 

λευκα ἔχων εἵματα Cret. fr. II. 17. 
εἰν αἰϑέρι Iph. A. 768. 

χρυσέαις εἰν οἰνοχόαις Tr. 821. 
Eivayxoc Rh. 501. 
Εἶναι. ἐδ᾽ ἀδώρητος φίλων ἔται πρὸς 
ἀνδρῶν Hec. 43. T8nÓv tcat ib. 52. 
£cat τι νέον ib, 83. ὀρφανὸν εἶναι 
παιδὸς ib. 150, εἰ £e (licet) τοῖς 
δόλοισι ib. 234. κἀγὼ γὰρ ἦν ποτ᾽, 
ἀλλὰ viv &k εἴμ᾽ ἔτι ἴθ. 984. εἶεν ib. 
313. Or. 772. Ph. 856. et 1609. Med. 
386. Hip. 297. Al. 300. Sup. 772. 
et 1094. Iph. A. 454. et 1185. Iph. 
T. 342. et 467. Tr. 945. et 998. Hel. 
767. Ion.275.et 756. Her. F.451. 
1214. et 1358. El. 596. 618. 907. et 
959. ἔξι τέκνα καὶ τῷδε Hec. 340. 
ματρὶ 8k ἔτιν χαρὰ ib. 497. ϑανεῖν 
μοι εἴη ib. 498. σῖγα πᾶς ἔξω λεὼς 
lb. 532. ἐκέτ᾽ εἰμὶ δὴ ib. 683. ἐκ 
ἔξιν ἐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον ib. 
805. ἵν᾿ ῃ ποτε πείϑειν ib. 818. ἔξιν, 
ἢ ταραγμὸς ἐμπέπτωκέ μοι ib. 857. 
πρόϑυμος 559a ib. 1202. ἡνίχ᾽ ἡμεῖς 
Skér' ἦμεν ἐν φάει ib. 1214. ἐκ ἔςι, 
non iia est, Or. 307. et 1097. Ó, τι 
TOT εἰσὶν ϑεοὶ ib. 418. ἄνευ πατρὸς 
τέκνον ἐκ εἴη ποτ᾽ ἂν ib. 553. παρ᾽ 
ἐδὲν αὐταῖς jv àv ib. 568. &sw, á 
σιγὴ λόγϑ κρείσσων γένοιτ᾽ ἄν" ἔςι δ᾽, 
ὅ σιγῆς λόγος ib. 637. 84. ἄφιλος ἦσϑ᾽ 
ἄρα ib. 719. δῆλος εἶ λόγῳ ib. 853. 
ὃς ἂν πόλιος ἐν ἀρχαῖσιν ῃ ib. 895. 
ὅτ᾽ ἐκέτ᾽ εἴ ib. 1080. Zea, τάδε ib. 
1041. σοὶ μέν és πόλις, ἐμοὶ δ᾽ ἐκ 
ἔσι δὴ ib. 1076. τὸ γὰρ ἕτοιμόν ἐτιν, 
εἴγ᾽ ἔξαι καλῶς ib. 1106. ἐκ Zu ἐδὲν 
κρεῖσσον, ἢ φίλος σαφὴς ib. 1155. 
εὔφημος ἴσϑι ἴθ. 1827. ἐκ οἶδ᾽, εἴ μοι 
προσειπεῖν αὖϑις ἔσϑ᾽ ὑμᾶς ποτε Ph. 
636. £st σοι σωτηρία ib. 982, ἐκέτ᾽ 
εἰσὶν ἐν φάει ib. 1349. ἐκ εἰσὶ δόμοι 
Med. 139. ἐκ ἔςιν ἄλλως ib. 814. 
ἐσμὲν, olov ἐσμὲν ib. 889. οἵδ᾽ ἐκ £z 
εἰσὶ, non amplius vivunt, ib. 1370. et 
ita εἶναι swpissime vivere denotat, 
e. c. Hip. 357. 778. 1162. et 1191. 
Al. 272.278. 393. 524. et 528. 
An. 1074. Sup. 1099. Iph. T. 534. 
et compluribus aliis locis. εἰσὲν ἐν 
μέσαις ἀεὶ Hip. 452. && κἀκ τῶνδ᾽ 
ὥστε σωϑῆναι ib. 705. ξ 

" " » ^ » 

ἕνεκ᾽ ἐςὶν ἐξ 
- E » 3 

ἐμδ ib. 1259. ἔς’ ὄν, ὅπως " ANAK, ἐς 
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γῆρας μόλοι ; ἐκ ἔτι Al. 53. 864. καὶ 
ζῶσαν εἰπεῖν καὶ ϑανᾶσαν ἔςι σοι 1}. 
139. ἐν σοὶ ἐσμὲν καὶ ζῇν; καὶ μὴ ib. 
279. μόνος αὐτοῖς ἤσϑα τ. 294. ἐδὲν 

ἔσϑ᾽ ὁ κατϑανὼν ib. 382. ἐδέν εἰμ᾽ 
ἔτι 10. 391. cf. An. 1078. τοιαύτας 

εἴη pe κυρῆσαι ἀλόχε ΑἹ. 475. ἐκ 
ἔςιν ἵππων δεασπόσαι 1b. 489. ἐκ ἔςι 
τὲς ϑανόντας ἐς φάος μολεῖν 10. 1079. 

ἔσϑ᾽ ὅϑ᾽ ἡμᾶς αἰνέσεις ib. 1112. σὺ 
βδὲν εἶ An. 642. πατέρων ἀγαϑῶν 
εἴην ib. 769. τόδ᾽ ἐκέτ᾽ ἔξι σοι Sup. 

432. εἰμὶ παρὰ σοὶ νῦν ἅπας Iph. A. 
647. πολύκλαυτος ἐσεῖται lb. 782. 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; 1b. 843. σοὶ τόδ᾽ &civ 
ἐξ ἐμ 10. 8598. ὡς ἔξι γὰρ ὁ Λαέρτϑ 
γόνος ; lph. T. 533. μηδὲν εἶναι 1}. 
1058. εὖ εἴη τυχεῖν Rh. δ94. ἐδ᾽ 
ἔτ᾽ ἔςι Τροία Tr. 1298. cf. v. 1323. 
χρόνιος εἰμ᾽ ἀπ’ ἀνθρώπων βορᾶς Cy. 
248. ἐκᾶν ἔτ᾽ Ésw ἐν καλῷ; Her. 

971. καϑαρῶς ἔςξαι βασιλεῦσιν ἰὈ. 
1055. τὸν μὲν εἶναι, τὸν δὲ μὴ Hyp. 
fr. IV. 7. ὑπὰ τοῖς δυναμένοισιν ὧν 
Or. 887. ἐδὲν ὧν rompiv Sup. 425. 
Skér ὄντας δόμες Hip. 869. ἐν τοῖς 
&k ἔτ᾽ ὃσι λέξομαι ΑἹ], 323. pynsebo 

yápec ἐκ ὄντας Iph. A. 848. τῆς ἐκ Er 

ὄσης Hip. 863. cf. Al. 388. et Iph. T. 

519. εἐδὲν ὅσα An.134. ἐκ ἔτ᾽ ὄντων 

σῶν τέκνων Med. 1311. et sic porro. 
EiváAwc. εἰναλίαν πλάτην Hec. 39. 
et εἰναλίαισι πλάταις "Er. 1095. 

Eivexa. r8pà εἵνεκ᾽ à3Me βία An. 409. 
δειλίας σῆς εἵνεκα Her. F. 210. 

Eiyódwc. εἰνοδία ϑύγατερ Δάματρος 
Ion. 1048. 

Ἐϊπεῖν. μή τιν᾽ εἰπεῖν Hec. 138. ἃ 

εἶπον εἰς ἅπαντας ib. 308. καλῶς 

εἶπας ib. 382. τί σοι πρὸς “Ἑκτορ᾽, ἢ 

γέροντ᾽ εἴπω πόσιν ; ib. 422. εἰπὲ ib. 
517. εἶπον ἐν μέσοις τάδε ib. 581]. 

8 καινὸν εἶπας ib. 670. τὰς αἰχμα- 

Aórsc εἶπας ib. 881. ἴδιόν τε βόέλομαι 

εἰπεῖν ib. 979. εἰπὲ παῖδ᾽, εἰ ζῇ ib. 

986. εἰπὲ, πᾶ oS ib. 1125. ὁ μάντις 

εἶπε τάδε ib. 1267. ὧδ᾽ εἰπεῖν ἔπος 

Or. 1. τίνα τύχαν εἴπω; ib. 154. 

τί ἄλλο γ᾽ εἴπω; 10. 188, πῶς εἶπας: 

ib. 243. Ph. 1279. Al. 59. Iph. A. 

1442. Cy. 687. οἷς μ᾽ εἶπ᾽ ᾿Απόλλων 
ἐξαμύνεσϑαι ϑεὰς Or. 269. εὖ y 

εἶπας ib. 386. cf. v. 637. Iph. A. 990. 

et 1408. Iph. T. 118. et 1325. Bac. 

EIHE 

822. μὴ Sávarov εἴπῃς Or. 415. τί 
πρὸς τἀδ᾽ εἶπε; ἵν. 745. ἐδ᾽ εἶφ᾽ ὑπὲρ 
σᾶ; ib. 1056. ὡς τἄλλα γ᾽ εἶπας ib. 
1212. δόλε τόδ᾽ εἶπας Ph. 395. & 

γὰρ εἰπεῖν ἐδ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἀσφαλὲς ib. 

808. τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦϑον ; 10. 922. 
τί δ᾽ ἄν τις εἴποι; 10. 669. πῶς εἴποιμ᾽ 

ἄν; 0. 1179. c&r εἰς ὕποπτον εἶπας 
ib. 1216. τίν᾽ εἴπω μῦϑον; ib. 1345. 
σὲ εἶπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾷν Med. 
272. τῶῦτό σ᾽ εἰπεῖν ἔχω ib. 465. 
κάλλιτον εἶπας μῦϑον ib. 1127. ϑαυ- 
ματὸν εἶπας Hip. 278. δεινὸν σοφιτὴν 
εἶπας ib. 921. ἀρκᾶσαν εἶπας αἰτίας 

ἀποτροφὴν ib. 1036. ὡς ἄξιον τόδ᾽ 
εἶπας ib. 1045. ὡς εἰπεῖν ἔπος ib. 
1162. et Her. 168. καὶ ζῶσαν εἰπεῖν 
καὶ ϑανᾶσαν ἕξι cov Al. 139. τί δῆτ᾽ 
ἂν εἴποις τὲς γέροντας: κ. τ. X. An. 

646. ὡς εἴποι τις 10. 920. τάχ᾽ ἂν 

εἴποις Sup. 184. εἴπω τι σοί τε καὶ 

πόλει καλόν ; ib. 298. εἶπεν εἰς πάν- 
τας τάδε lb. 668. ἀληϑῆ καὶ δίκαν 
εἰπεῖν ib. 859. εἶπον (jussi) πάντ᾽ 
ἀφιέναι sparóy Iph. A. 95. βέλομαέ 
σ᾽ εἰπεῖν κακῶς εὖ lb. 378. ἄνολβα 
εἰπεῖν ib. 448. ὡς σώφρον᾽ εἶπας ib. 
1024. εἴφ᾽, ἃ ᾽ν ἐρωτήσω σε, γενναίως 
ib. 1129. πονηρὸν εἶπας οἰωνὸν λόγον 
ib. 1347. τί τἀληϑὲς ἐκ εἴποι τες ἄν; 
ib. 1424. τί δῆτα τόδ᾽ εἶπας ; ib. 
1440. δίκαιον εἶπας lph. T. 740. 
δεινὸν τόδ᾽ εἶπας ib. 1021. et Cy. 195. 
ἄπιτον εἶπας μῦϑον Iph. T. 1293. ὡς 
ἂν μή ποτέ τινα μέμψιν ἐς ἡμᾶς εἴπῃς 
Rh. 51. τί r80 ἂν εἴποις ἀσφαλὲς 
τεκμήριον ; 1b. 94. σοὶ πάρεΞιν εἰπεῖν 
ib. 39. πῶς εἴπω λόγον ; ΤῊ. 708, 
ὅπως σοι ῥᾳδίως εἴπω κακὰ ib. 712. 
δὲ αἰδᾶς εἶπον Bac. 441. ῥᾷδιον εἰπεῖν 
τόδε ib. 461. εἴφ᾽, ὅ, τι παϑεῖν δεῖ 
ib. 492. ταρβῶ εἰπεῖν τὲς λόγες ἐλευ- 
Sépsc 1b. 774. καλήν γε κρήνην εἶπας 
Ογ. 148. εἰπὲ τὄνομα ib. 545. χαλε- 
πὸν τόδ᾽ εἶπας ib. 566. ὑπάρχει τόδ᾽ 
εἰπεῖν Her. 1838. γενναῖα τάδ᾽ εἶπας 
ib. 465. πρὸς c8 pov ἦν εἰπεῖν 
ἔπος lb. 682. πρὸς ἅ γ᾽ εἶπας, ἀντή- 
κασας ib. 1014. κακὸν τόδ᾽ εἶπας 
Hel. 124. τίν᾽ εἶπας μῦϑον ; ib. 478. 
ἄνανδρ᾽ ἄρ᾽ εἶπας ib. 814. ἀδύνατον 
εἶπας ib. 1049. εὖ τόδ᾽ εἶπας ib. 1069. 
cf. Ion. 1022. εἴπωμεν, ἢ σιγῶμεν 5 — 

Ion. 758. ἐς ὃς τὲς λόγες εἰπεῖν ϑέλω 

——' ας νον το ἐστ m vc———————————— 
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ib. 1521. τί πόλεμον εἶπας; Her. F. Εἱρκτή. 
1184. χρυσὸν εἶπεν (promisit), ὃς 
ἂν κτάνῃ El. 38. αἰσχρόν γ᾽ εἶπας 
ib. 275. 

EIZ 

t : - ^ * LAN d 

εἰρκταῖσι σῶμα σὸν φυλάξομεν 

Bac. 497. σκοτίαις ἐν εἱρκταῖς ib. 
540. 

ot μοι τόδ᾽ οἷον εἶπας ib.|Eipev τῇ φύσει Fr. inc. B. 14. 6. 
290. μὴ πλᾶτον εἴπῃς ZEol. fr. ΧΙΝ, Εἷς, μία, ἕν. εἷς ἀγὼν Or. 1244, εἷς 
1, τῦτο εἰπεῖν ῥᾷον Alex. fr. XIX. 
2. τὸ ῥᾷτον εἶπας Ar. fr. XXXI. 2, 
εἰπὼν ἀκόσας S' αἵματος μητρὸς πέρι 
Iph. T. 964. πολλὰ εἰπὼν Rh. 39. 
ὦ φίλτατ᾽ εἰπὼν Cy. 140. et ὦ φίλτ. 
tiráca lon. 1488, ἐκ ἄλλο δίκαιον 
εἰπὼν Mer. 369. πρὸς ἄνδρ᾽ εἰπὼν 
ἕνα Inus fr. VI. 8, εἰπθσα συμφορὰς 
ἐμὰς Hip. δ90. εἰπόσαισι πρὸς δά- 
μαρτ᾽ ἐμὴν Ion. 667. etc. 
περ Ph. 1646. Med. 586. 699. 823. 
et 945. etc. εἴπερ ποτὲ An. 554. * 

Ἑϊπως Med. 176. Hip. 871. et 1054. 
EipyáSew, verb. poét. Ph. 1182. 
Etpyew.. εἴργειν ὄχλον τῆς παιδὸς Hec. 
605. ἢ πλῆϑος αὐτὸν---εἴργεσι ib. 
867. εἶργε, prohibe ib. 874. ἅ σ᾽ 
εἴρξει μὴ δόμων ἔσω περᾷν Or. 1572. 
ἀπὸ τέκνων σῶν πημονὴν εἴργοι ϑεὸς 
ΑἹ. 517. τὸν ἡβῶνϑ᾽, 'Hp., d ῥάδιον 
εἴργειν ib. 1057. μόλις νιν εἴργεσι 
φύλακες An.813. τί με βρόχων εἴργεις; 
ib. 846. εἴργοσιν οἱ κρατᾶντες Sup. 18. 
εἶργον ἡμᾶς τοξόται Iph. T. 1377. εἴρ- 
yow στομάτων φϑόνον Rh. 343. cf. v. 
458. ἃς σὺ Báxxac εἶρξας Dac. 443. 
εἴργει πᾶς ἀνὴρ βοηδρόμος Her. 340. 
τίς νιν εἶργε συμφορά ; 10. 662. εἴργει 
δὴ τίς τόνδε μὴ ϑανεῖν vópoc ; ib. 963. 
ψαλμοί σ᾽ εἴρξεσιν τόξων Ion. 173. 
εἴρξει νιν ἐπτοημένας δεινοῖς δράκεσιν 
El. 1255. sácw εἶργ᾽ ἀπ᾽ οἴκων 
Cresph. fr. IV. 10. τἂς---πονηρὲς 
κλεῖϑρον εἰργέτω séync Er. fr. II. 20. 
πολεμίων εἴργων βέλη Ph. 1081. ἄν- 
τλον εἴργων ναὸς Tr. 686. δέσποιναν 
εἴργεσ᾽ (i. e. eipyssa) ἀγχόνης An. 
817. κλείϑροις ἂν εἰργοίμεσϑα Hel. 
295. εἰργόμεσϑα τάφο ib. 557. 

Elptc(a. ὅταν εἰρεσίᾳ πελάξζῃ Iph. A. 
766. παρὰ εἰρεσίᾳ ματῶν Tr. 569. 
εἰρεσίᾳ φίλα Hel. 1469. 

Εἰρήνη. τὴν kaXMeqv ϑεῶν Εἰρήνην 
τιμῶντες Or. 1688, εἰρήνη τἀκεῖϑεν 
τέκνοις Med. 1004. ὅσῳ πολέμα kpeia- 
cov εἰρήνη Sup. 488, Εἰρήνη βαϑύ- 
TXere Cresph. fr. IV. 1. φιλεῖ ὀλ- 
βοδότειραν εἰρήναν Bac. 419. εἰρήνα 
ἐμοί γ᾽ ἀρέσκει Her, 372. 

ἀνὴρ 8 πάνϑ᾽ ὁρᾷ Ph. 752. εἷς ὧν ib. 
901. ὁ καλὸν, δυοῖν γυναικοῖν ἄνδρ᾽ 
ἕν᾽ ἡνίας ἔχειν An. 178. cf. v. 216. et 
910. et Hel. 577. εἷς παῖς ὅδ᾽ ἦν μοι 
λοιπὸς An. 407. ἑνὸς à δύναμις ib. 
484. ὧν εἷς ἐγὼ δύτηνος ib. 615. 
εἷς μετ᾽ ἄλλων μυρίων ib. 698, ἐδὲν 
πλέον δρῶν ἑνὸς ib. 699. ῥυϑμὸν ἕνα 
κακῶν Sup. 94. ἑνὸς πρὸς ἀνδρὸς ib. 
405. οἴ 411. κρατεῖ εἷς 10. 431. μνη- 
σήρων ἕνα Iph. A. 68. εἷς τριῶν δυσ- 
δαιμόνων ib. 1137. μάχῃ πολλοῖσιν 
cic; ib. 1358. εἷς γ᾽ ἀνὴρ κρείσσων 
γυναικῶν μυρίων ib. 1394. ἐπὶ πλεῖ- 
sov ἄνδρ᾽ ἕνα ἐλϑόντα Rh. 946. διὰ 
γάμον μιᾶς ἕνα γυναικὸς Tr. 498. 
νεὼς πίτυλος εἷς ib. 1123. ἑνὸς μόχϑε 
ib. 1160. εἰ φευξόμεσϑ᾽ ἕν’ ἄνδρα 
Cy. 198. πόνων πλείξτων μετέσχον 
εἷς ἀνὴρ Her. 8. ἕνα ἐν πολλοῖς ἴσως 
εὕροις àv ib. 828. εἷς μ8 λόγος ib. 
799. δὅλα πάντα, πλὴν ἑνὸς Hel. 
283. δυοῖν κακοῖν ἕν᾽ ὄντα χρῆσϑαι 
ib. 7388, εἷς Μινύαισι πᾶσι διὰ μάχης 
μολὼν Her. F. 220, ἵν᾽ ἀμφοῖν εἷς 
ὑπεργήσῃ διπλᾶ ib. 328, ἑνὸς ἐπ᾽ ἀν- 
δρὸς σώματα ib. 825. εἷς γεοσσὸς ib. 
982. ἄνδρ᾽ ἕν᾽, εἷς ὧν, d δυνήσεται 
κτανεῖν El. 337. τρισσῶν βιότων ἑνὶ 
κρίνω νίκην μίαν Bel. fr. XVI. 8. εἷς 
τις ἐπὶ κοινὸς ἀνϑρώποις γόμος Dic, 
Ir. Ψ111..1. πρὸς ἄνδρ᾽ εἰπὼν ἕνα 
Inus fr. VI. 8. ἑνὸς ἔρωτος ὄντος à 
pU ἡδονὴ (Εά. fr, XV. 1. πῶλον ἂν 
δίδως ἕνα Sci. fr. V. 1. τῆς τύχης ἐχ 
εἷς τρόπος Fr. inc. LXXIII. 2. pe 
ὦσα τῶν ἐμῶν 'Epwvóev Or. 264. 
μίαν πονήσας ἁμέραν ib. 655. πλείξες 
"Ax. ὥλεσεν γυνὴ μία ib. 741. ψυχὴν 
μίαν ib. 1046. Al. 55. et Fr. inc. 
CXLVIII. 7. δίκη μία Or. 1244. 
nC ἔξιν ἄλλη μηχανὴ σωτηρίας Ph. 
897. αἰχμὴν εἰς μίαν ib. 1279. πρὸς 
μίαν ψυχὴν βλέπειν Med. 247. μίαν 
ἡμέραν ib. 340. cf. v. 355. et Her. 
851. γυγαικῶν τῶν ἄλλων μέα Med, 
945. μίαν δὴ κλύω, μίαν---γυναῖκα 
κι r. ἃ. ib. 1282. μίαν ψυχὰν Hip. 
258, ὅνεκα ψυχῆς μιᾶς ἴθ. 721. 
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ψυχῇ μιᾳ ζῇν Al. 715. cf. v. 880. δύο 
ἀντὶ μιᾶς ψυχὰς ib. 903. εἰς μίαν 

βλέποντες Κύπριν An. 179. μιᾶς 
κλῃδόνος ib. 562. ἐν μιᾷ πυρᾷ Sup. 
936. ἡ ἐμὴ ψυχὴ, pc ὅσα lph. A. 
1390, ματρὸς ἐκ μιᾶς Yph. T. 497. 
παρϑένον μίαν ib. 562. τρεῖς μία 
τύχη ἔχει ib. 1065. Macóv μιᾶς Rh. 
393. συγγόνων μία ib. 891. διὰ 
μίαν γυναῖκα, καὶ μίαν Κύπριν ἼΥ. 
368. μίαν τριῶν ᾿Βριννῦν ib. 457. 
μί᾽ εὐφρόνη ib. 660. πρὸς γυναῖκα 
μάρνασϑαι μίαν ib. 726. μιᾶς γυ- 

vawüc χάριν ib. 776. et Cy. 282. 
Κάδμε Svyarépov μιᾷ Dac. 915. εἰς 
μίαν βλάβην ib. 1802. ἐκπιεῖν κύλικα 
μίαν Cy. 108. ςεφάνων ἐ μία χροία 
10. 515. μιᾶς χειρὸς ἀσϑενὴς μάχη 
Her. 275. μιᾶς συμφορᾶς ib. 790. 
παρϑένων μίαν γαμεῖ Hel. 6. εἰς μίαν 
ἀποβλέπων τύχην ib. 274. μιᾷ ὁδῷ 
10. 771. μί᾽ ἐειν ἐλπὶς ib. 821. μίαν 

χέρα 1». 1540. ϑεῶν μιᾶς Eon. 8. δύο 
μίαν (sc. τύχην) ϑαυμάζομεν lb. 539. 
d ψήφῳ μιᾷ 1b. 1228. ῥίζης μιᾶς ib. 
1576. μίαν νῷν δὸς χάριν Her. F. 
821. ἡμέρᾳ μιᾷ ib. δ10. μιᾶς χειρὸς 
ib. 938. et 1139. μιᾷ πληγέντες 
ἀϑλίῳ τύχῃ Ib. 1898. ἔκτεινε πολλῶν 
μίαν ὕπερ El. 1026. μία ἄτη ib. 1306. 
μία γονὰ Alex. fr. XII. 6. εἰς μίαν 
βάσιν 'Phes. Fr. V. 12. ἦμαρ ἕν 
Hec.285. et Her. F. 306. ἑνός “μοι 
μῦϑος ἐνδεὴς Hec. 835. ἕν λόγοισι 
τοῖς ἐμοῖς ὁμοῤῥοϑεῖ Or. 529. ἕν à» 
ἑνὸς ὄδναι 10. 650. μνῆμα ἕν ib. 1053. 
ἕν σοι μομφὴν ἔχω ib. 1009. ἑνὸς 8 
σφαλέντες ib. 1151. ἑνὸς εἰ λαβοί- 
μεϑα ib. 1172. εἰς ἕν συνήγαγον ib. 
1640. ἕν μ᾽ ὠφελεῖ Ph. 867. ἕν μέ- 
γιξτον ib. 394. εἰς ἕν συνελϑὼν ib. 
465. ἕν écw ἡμῖν ἀργὸν ib. 773. 
ἕν εἰπὲ ib. 1090. £v τῶν ἀποῤῥήτων 
ib. 1662. ἕν ἦμάρ pg' ὠλβιο᾽, ἕν δ᾽ 
ἀπώλεσεν ib. 1083. ἕν τι μοι πρό- 
σαντες Med. 38]. ἕν κτενεῖ σ᾽ ἔπος 
ib. 585. εὐδαιμονήσει ἐχ ἕν, ἀλλὰ 
μυρία ib. 952. ἕν τὸ πάντων λοίσϑιον 
ib. 1106. ἕν εὕρημα Hip.715. ἕν 
ἐκ ἐπίτασϑε ib. 919. ἑνὸς ἄϑικτος 
ib. 1002. £v 8 λέλεκται τῶν ἐμῶν ib. 
1021. πάρεςι ἐχ ἕν, ἀλλὰ πολλά μοι 
sévew An. 96. ἕν o& δέδοικα ib. 362. 
εἰς £v μοίρας συνέκυρσας ib. 1178. ἕν 

ΕῚΣ 

τόδ᾽ ἡμῖν δίδως κρεῖσσον Sup. 409. ἕν 
δεῖ μόνον μοι ib. 594. ἕν ἐκ ἐρήσομαί 
σε 1b. 846. ἕν μοι φύλαξον Iph. A. 
538. ἕν γ᾽ ἀκόσασα ib. 1005.. πάντες 
εἰς ἕν ἥκετε ib. 1127. ἕν συντεμᾶσα 
ib. 1249. ἕν r8r' οἶδα Iph. T. 247. 
δύ᾽ ἐξ ἑνὸς κακὼ συνάπτει lb. 487. εἰ 
ἕν τι τὸ ϑ᾽ óp8 γενήσεται 10. 999. συν- 
Sec τάδ᾽ εἰς ἕν ib. 1016. ἑνὸς uóvs 

δεῖ ib. 1052. φῶς ἕν ἡλία Rh. 447. 
τὄνομα ἕν ΤΥ. 425. εἰς ἕν ξυνελϑόντα 
10. 1155. πάντας sic ἕν συναλίσας 
Her. 404. ἕν πάντων γνῶμα ib. 408. 
εἰς ἕν ἐλϑόντες τύχης Hel.748. ist 

εἰς ἕν ἦν ib. 1551. £v ϑέλων μαϑεῖν 

ἔπος lon. 302, ἕν τῆς τύχης mesi 

pov ib. 668. εἰς ἕν séyoc ib. 848. εἰς 
£v kpaSévra ib. 1016. ἕν τὸ Àgsov 
Her. F. 196. £v τί σ᾽ ἧγϑμαι σοφὸν 
ib. 207. εἰς ἕν ἐνεγκᾶσα ib. 489. 
ἑνὶ βέλει ib. 1000. ἕν μοί τι σύγκαμε 
ib. 1386. ἕν γ᾽ ἐπ᾽ ἦμαρ El. 425. 
ἕν γ᾽ ἔχει τι χρητὸν Antig. fr. VIII. 
2. σοφὸν ἕν βέλευμα Antiop. fr. XII. 
3. ἕν σοι μόνον προφωνῶ Ar. fr. IV. 
l. εἰς ἕν ἐλϑόντα ejusd. fr. XIV. 2. 
ἕν μοι τεκμήριον Dan. fr. V. 8. πόλεως 

ἁπάσης τὄὔὄνομ᾽ ἕν Er. fr. I. 21. ἕν 
πᾶσι γνώμᾳ ταὐτὸν ἐμπρέπει Fr. inc. 

^t 

Εἰς. εἰς χέρας μητρὸς πεσεῖν Hec..50. 

εἰς τήνδε παῖδα ib. 259. cf. v. 263. 

εἰς πάτραν μολεῖν ib. 541. εἰς μέσον 
ib. 559. εἰς ὅ, τι βλέψω κακῶν ib. 
585. εἰς τὸ μηδὲν ἥκομεν ib. 622. 
εἰς καιρὸν ib. 666. Ph. 106. Hip. 899. 
εἰς ταὐτὸν ἥκεις Hec. 748. cf. v. 966. 
Ph. 461. Med. 564. Hip. 273. et Iph. 
A. 665.. τίν᾽ ἡμᾶς εἰς ἐπάρκειαν ka- 
λεῖς ; Hec. 758. εἰς τήνδε χώραν ib. 
770. εἴς σ᾽ ἀνελϑὼν ib. 802, ἐνόπ- 
τρων ἀτέρμονας εἰς αὐγὰς ib. 926. 
εἰς πρόσϑεν κακῶν ib. 961. ὑψιπετὲς 
εἰς μέλαϑρον ib. 1101. εἰς ἀριϑμὸν 

τῶν κακῶν ib. 1186. ὑβρίζεσ᾽ εἰς ἐμὲ 
ib. 1257. εἰς “Ἕλληνας Or. 21. et 

Sup. 340. et 561. εἰς Φοῖβον Or. 76. 
εἰς ὄχλον ἕρπειν ib. 108. εἰς ἀδελφὴν 

ib. 122. εἰς τὸν αἰὲν χρόνον ib. 207. 

εἰς ὕπνον πεσὼν ib. 217. εἰς βλάβην. 
τινὰ ib. 240. εἰς τὸν ψόγον ib. 249. 
τεκόσης εἰς σφαγὰς ib. 291. εἰς καιρὸν" 

κακῶν ib. 384. εἰς φίλος 10. 424. et. 

Iph. T. 59. συμφορᾶς sic τὔσχατον 
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Or. 447. εἰς: v ἐλπὶς ἡ ̓ ᾽μὴ καταφυ- 
“γὰς ἔχει ib. 448. εἰς 8c σε δεῖ 1}. 
453. εἰς ὄμματ᾽ ἐλϑεῖν ib. 461. εἰς 
τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἦλϑε ib. 503. εἰς 
ὀμμάτων ὄψιν ib. 512. εἰς ἀπάντημα 
ib. 513. εἰς Svyarépac ib. 540. εἰς 
τέκνα ib. 541, et 567. et An. 1191. 
εἰς ἀνδρὸς λέκτρα Or. 558. εἰς τόδε 
Spácec ib. 565. et Dan. θ5. εἰς ἔκ- 
κλητον ᾿Αργείων ὄχλον Or. 611. εἰς 
ác πέμποσα μύϑεας ib. 615. cf. An. 
1092. εἰς οἷον ἥκω ; Or. 671. εἴς τε 
δάκρυα, καὶ γόες, καὶ συμφορὰς ib. 
676. cf. v. 1032. et Iph. A. 497. εἰς 
ὀργὴν πεσὼν Or. 695. εἰς τὸ μαλϑα- 
κὸν lb. 713. κάκιτος εἰς μὲ ib. 734. 
εἰς κοινόν τι λέγειν 10. 772. εἰς αὖ- 
γὰς ἀελίοιο ib. 820. εἰς κοινὰς ἕδρας 
ib. 871. εἰς τὲς τεκόντας ib. 891. μο- 
ψόπωλον εἰς ἀῶ ib. 1004. εἰς ὁδὸν 
ἄλλαν ib. 1005. εἰς ἐμὲ καὶ γενέταν 
ἐμὸν ib. 1010. εἰς κοινς λόγος ib. 
1098. εἰς γυναῖκα σωφρονεςέραν ib. 
1132. εἰς Αἴγισϑον ib. 1158. εἰς 
σωτηρίαν ib 1188. γέγωνε εἰς δόμες 
ib. 1220. εἰς τὸ κάλλος ib. 1287. εἰς 
pécov φόνον ib. 1313. ἀνάγκης εἰς 
ζυγὸν 1. 1380. εἰς ἀγῶνα ib. 1342. 
Ph;:266.. ele "EAévav. Or. 1362. 
ϑρασὺς εἰς ἀλκὰν ib. 1405. παρακα- 
λεῖς εἰς φόβον ib. 1588. εἰς ἄδο ib. 
1684. Rh. 915. Tr. 589. Bac. 855. 
Her. F. 453. 1101. 1102. et 1331. et 
Kl..662. et εἰς 4s δόμος Med. 1234. 
Hip. 895. Al. 95. et 74. Ion. 1274. 
et εἰς ἀΐδαν An. 1218. et Ion. 1496. 
et Her. F. 737. εἰς ἅδην Tr. 463. et 
δώματ᾽ cic ἅδε Her, F, 610. πλήν γ᾽ 
εἰς ἐμὲ Or. 1615. εἰς ἕν 10. 1640. 
Ph. 465. An. 1173. οἱ Iph. A. 1127, 
tic βακχεῖον πεσὼν Ph. 21. εἰς ὄμ- 
μαϑ' αὑτᾶ ἐμβάλλει φόνον ib. 6]. εἰς 
φόβον πεσόντε ib. 69. cf. v. 364. εἰς 
τὸ κέρδος Ph. 808. εἰς ὕψος μέγα ib. 
407. εἰς τόδ᾽ ἡμέρας ib. 498. et 1099. 
Hip. 1003. εἰς σὲ τείνει διάλυσις κα- κῶν Ph, 438; ἃς ἐφϑέγξατ᾽ εἰς ἡμᾶς 
ib. 478. ἀμαϑεῖς χάριτας εἴς σ᾽ ἀνή.- 
Varo 1x 572. &c-ravS ὅταν μόλητον 
ib. 588. εἰς ἡμᾶς ξίφος ἐμβαλὼν ib. 
597. εἰς χεῖρας λεύσσεις ἐμάς ; ib. 
599. εἰς πόλλ᾽ ἀϑλία πέφυκα Ib. 622. 
εἰς ἡμᾶς ὑβρίζει ib. 693. εἰς μάχην 
ib. 701. 1135. et 1260. εἰς λόγες 
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Ph. 709. cf. Med. 932. εἰς ϑεὲς χρὴ 
ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ᾽ ἔχειν lh. 712, y- 
δυνον εἰς ἅπαξ μολεῖν ib. 730. αἰϑέρος 
εἰς ἄβατον φῶς ib. 816. σύναιμον εἰς 
λέχος ib 824. εἰς ὑμεναίας ib. 829. 
εἰς τί μ᾽ ἄλλο δεῖ προϑυμίαν ἔχειν; 
ib. 009. εἰς ἀγῶν᾽ ἔρχῃ λόγων ib. 
937. et An. 233. εἰς τόδ᾽ εἶμι συμ- 
φορᾶς Ph. 970. εἰς ἀνάγκην δαιμόνων 
ib. 1007. εἰς κοινὸν ib. 1023. et 
1228. μυσαρὸν εἰς ἀγῶνα ib. 1059. 
εἰς ἄκρον «ópa πύργων ib. 1173. 
tic μέσ’ ᾿Αργείων ὅπλα ib. 1198. 
tic τὴν παρᾶσαν ἡμέραν ib. 1204. 
tic ὕποπτον ib. 1216. εἰς Sávarov 
&vebovre ib. 1274. αἰχμὴν εἰς μίαν 
10..1279.. εἰς. ἀσπίδ᾽ ἥξειν ib. 1336. 
εἰς τόδ᾽ ἦλϑον ib. 1338. Hip. 1298. 
et Sup. 1089. et 1091. εἰς τὄπισ. 
Sev Ph. 1419. Hip. 1222. 1 εἰς 
ἧπαρ Ph. 1430. εἰς ἔριν λόγων ib. 
1469. εἰς ὅπλ᾽ ἦσσον ib. 1475. εἰς 
ἀκοὰς ib. 1489. εἰς φῶς ib. 1535. 
Al. 363. et 1076. eic ἄβυσσα χάσ- 
para Ph. 1599. εἰς ματρὸς ἦλϑον 
Aéxoe ib. 1603. eic &wavra δυςυ- 
χὴς ἔφυς ib. 1636. εἰς γάμες ib. 1666. 
εἰς φυγὰν τάλαιναν ib. 1704. εἰς 
πατρὸς συμφορὰς ib. 1731. χάριν 
ἀχάριξον εἰς ϑεὲς διδξσα ib. 1745. 
εἰς r8 ἐκβέβηκ᾽ ἀλγηδόνος Med. 56. 
οἷος εἰς ὑμᾶς πατὴρ ib. 82. κακὸς 
ὧν εἰς φίλος ib. 84. εἰς καινὰ ἤϑη 
καὶ vóuec ib. 238. εἰς rvpárysc ἄν- 
ὃρας 1b. 308. cf. v. 453. tic ἄπορον 
κλύδωνα κακῶν ib. 362. εἰς τοσᾶτον 
μωρίας ἀφίκετο ib. 371, ἕρπ᾽ εἰς τὸ 
δεινὸν ib. 403. εἰς ἔσϑλ᾽ ἀμηχανώ- 
raratib. 408. εἰς ἀνανδρίαν ib. 466. 
εἰς ἔμ᾽ ἐκ εὔορκος ὧν ib. 495. εἰς 
γάμες βασιλικὸς ib. 547. εἰς diu 
Xav πολύτεκνον ib. 557. tlc τοσῶτον 
ἥκετε ib. 569. εἰς £u εὐσχήμων ib. 
584. εἰς τῶτο $p806c εἶμι ib. 722. 
tic ὁδὸν βεβήκαμεν ib. 768. eic ὄψιν 
&X3eiv. ib. 775. ele cáyra. rà πιτὰ 
ib. 821. τῆς ἔχϑρας εἰς φίλας ib. 
807. εἰς τὸ Agov ib. 911. ςείχϑσιν 
εἰς φόνον ib. 977. εἰς ἥβην ἦλϑε ib. 
1108. τὸν σὸν ἀλάτορ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἔσκηψαν 
ib./ 19555,. 40i φρονθσιν εἰς ἡμᾶς 
μέγα Hip. 6. ἃ εἰς ἔμ᾽ ἡμάρτηκε ib. 
21. cf. Al. 712. An. 318. et 868. εἰς 
τὰ πάντα Hip. 80. eic ἀπόξτασιν βίε 
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ib. 277. εἰς πρόσωπον ib. 280. et 

720. εἰς πάντ᾽ ἀφῖγμαι 1". 284. εἰς 
φάος ib. 368. et 907. et Al. 1142. 

ὀργαὶ εἴς σ᾽ ἐπέσκηψαν ϑεᾶς Hip. 438. 

εἰς τὴν τύχην πεσᾶσα ib. 469. εἰς 

τάχος ib. 491. εἰς τϑϑ᾽, ὃ φεύγω ib. 

506. εἰς φῶς qa ib. 617. εἰς yv- 

ναῖκας ib. 645. εἰς συναλλαγὰς ib. 

652. εἰς ὦτα κλύζων 10. 654. εἰς 

γέροντας 1. 797. εἰς σὸν ác με δια- 

βαλὼν ib. 932. εἰς ὑπερβολὴν ib. 939. 

sic μίασμα ib. 946. εἰς ὄχλον ó8vat 

λόγον ib. 9086. εἰς ἥλικας 1b. 987. 

εἰς πατρῴαν ἄλοχον ὑβρίζειν ib. 1073. 

εἰς τὸς ἀφώνες μάρτυρας φεύγεις ; 10. 

1076. εἰς &pavóv ib. 1203. et Sup. 

687. εἰς τὔμπροσϑεν Hip. 1228. 

ὠμὸς εἰς σὸν παῖδα ib. 1264. cf. v. 

1317. εἰς ἔλεγχον ib. 1310. et ΑΙ. 

643. εἰς ἐχϑρόν τινα Hip. 1317. 

εἰς τόδ᾽ αἰσχύνης ib. 1332. εἰς ἀν- 

ϑρώπες ib. 1369. ἀρίφη πόσιν εἰς 
αὑτῆς Al. 86. εἰς αὔριον ib. 321. 

ἐδ᾽ ἀμείνον εἰς ἐμὲ lb. 435. εἰς τόδ᾽ 

ἀναβαλδ ib. 529. ἀνδρὸς εἰς χρείαν 

ib. 722. εἰς δέον 10. 11ῦ4. εἰς σὰς 

χέρας ib. 1116. cf. Sup. Ὁ]. δεινὰ 

βέλεται εἰς σὲ An. 63. εἰς ϑαλάμες 

ib. 104. εἰς ὅπερ ἥκεις ib. 126. δεινὴ 

εἰς τὰ τοιάδε ib. 159. εἰς τὅτο ἥκεις 

ἀμαϑίας ib. 170. εἰς μίαν Κύπριν ib. 

179. εἰς ὅσον δύνῃ ib. 238. εἴς σ᾽ 

ἀποβλέπον, sc. ἄγαλμα ib. 245. δόλῃ 

karísge εἰς ἀγῶνα ib. 828. εἰς ξύμ- 

βασιν ἄγειν ib. 424. εἰς χεῖρας ἐλ- 

ϑεῖν ib. 480. εἰς ἐλευϑέρϑθς ὑβρίζειν 

ib. 434. εἰς γυναῖκα ib. 459. et 912. 
εἰς ἀδελφὸν ot. ἐφύβρισας ib. 625. εἰς 

τἀνδρεῖον ib. 684. εἰς πρόσοψιν τῆς 

ἐμῆς γυναικὸς 10. 686. εἰς τὸ λοιδο- 

ρεῖν ib. 790. λιμένας εἰς εὐηνέμδς 

ib. 750. εἰς ἐρημίαν ὁδδ ib. 758. εἰς 

τοιόνδ᾽ ἄνδρ᾽ ἀποβλέψας ib. 763. εἰς 

πέρας ib. 849. ic λέχος ib. 906. 

εἰς τὸ σύμφυτον 1b. 955. εἰς ἐμῆς 

μητρὸς φόνον ib. 978. ὃς εἰς ἔμ᾽ 

ὕβρισε ib. 995. εἰς ἀνατροφὴν ib. 

1008. εἰς συςφάσεις κύκλος τε 10. 

1089. εἰς καιρὸν τυπεὶς ib. 1121. 

εἰς τίνα φίλον αὐγὰς βάλλων 10. 

1180. εἰς ϑεὸν ib. 1197. εἰς τὸ λοι- 

πὸν ib. 1210. λάϊνον εἰς τάφον Sup. 

69. εἰς yóscib. 85. εἰς ἔρωτα Ki]- 

δείας ib. 137. εἰς ἀπαιδίαν 10. 170. 
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Δήμητρος εἰς μυτήρια ib. 173. εἰς 

τὸς mAacíec ἀποβλέπειν ib. 177. εἰς 

πῦρ βλέποντες ib. 212. εἰς φύβες 

ib. 225. εἰς sparsíav ib. 229. δύ- 

γαμιν εἰς χεῖρας λαβὼν ib. 235. εἰς 

τὸς ἔχοντας ib. 242. εἰς ὄκνον ib. 

295. εἰς τήνδ᾽ ἀνάγκην ib. 810. εἰς 

κράνος ib. 318. λόγοι ὀρϑῶς Exec 

εἰς τόνδε ib. 335. εἰς μοναρχίαν ib. 

352. εἰς μέσον φέρειν ib. 439. cf. 

Tr. 54. Cy. 544. Hel. 1558. τίς 
ὑπερβολὰς Sup. 480. εἰς ψῆφον πό- 

λεως ib. 481. εἰς ἔμ᾽ ἐλϑὼν ib. 562. 

εἶπεν εἰς πάντας ib. 668. εἰς τάξιν 

δορὸς ib. 677. εἰς κρᾶτα ib. 692, et 

Cy. 298. εἰς τὸ κάμνον spar& Sup. 

709. εἰς φυγὴν ib. 718. Rh. 143. 

Her. 849. εἰς ἄκρα κλιμάκων évi]- 

Aara Sup. 729. εἴς τιν᾽ ἀνδρὸς εὐνὰν 
ib. 823, τὲς εἰς τὰ σὰ μύϑες ib. 840. 

εἰς ἄγρας ἰὼν ib. 885. εἰς μυχὲς 

χϑονὸς ib. 926. εἰς νεωτέρας λόγες 
ib. 1032. εἴς τι πρᾶγμα νεοχμὸν ib. 
1067. εἰς ϑωπεύματα ib. 1103. σύ 

με εἰς ὀρϑὸν ἵςη ib. 1229. εἰς ταὶς 

ἄλλας ὥρας Iph. A. 122, νυμφείες 

εἰς ἀγκώνων εὐνὰς ib. 131. εἰς ἄταν 

ib. 137. εἰς τέλος 10.161]. ναῶν εἰς 

ἀριϑμὸν ib. 251. βλέψον εἰς ἡμᾶς ib. 
320. εἰς ἔριν ib. 377. et Cy. 327. 
eic λειμώνων χλόην Iph. A. 422. εἰς 

ϑέαν ἔρχεται 1b. 427. εἰς ot ἀνάγκης 

ζεύγματα ib. 443. εἰς τὰς peyísac 

συμφορὰς ἀφιγμένος ib. 453. ἐκ εἰς 

σὲ δεινὸς ib. 480. εἰς μεταβολὰς ib. 

500. εἰς ἀναγκαίας τύχας 10. 81]. 

εἰς ἀρετὰν ib. 562. εἰς οἶκτόν μ᾽ 

ἄγεις ib. 653. cf. Iph. T. 1054. Tr. 

60. εἰς μέλλοντα χρόνον Iph. A. 865. 

εἰς σὲ kal σὴν παῖδα 10. 877. εἰς 

Ἰφιγένειαν ib. 882. εἰς ἄκραν χεῖρα 

ib. 951. εἰς Φρύγας ib. 970. ὄψιν 

εἰς ἐμὴν ib. 998, et Bac. 1256. εἰς 

ὄνειδος ἀμαϑὲς Iph. A. 999. ἥξετ' 
εἰς ἴσον ib. 1002. Πηλέως εἰς γάμον 

10. 1044. εἰς γῆν ἐρείσασ᾽ ὄμμα ib. 

1193. cf. v. 1577. εἰς ᾿Αφροδίτην 

cwoporsca ib. 1159. εἰς ἄμφω ib. 

1280. εἰς ϑόρυβον ἤλυϑον 1b. 1849. 

εἰς τῶτό γ᾽ ἥξει ib. 1868. εἰς ἔμ᾽ 'EA- 

λὰς ἀποβλέπει ib. 1378. εἰς σὴν 

φύσιν βλέψαντα ib. 1412. τὸ καλλι- 

ςεἴον εἰς ἔμ᾽ ἀναφέρων Iph. T. 29. 

εἰς τἄνομ᾽ ἦλϑε τόδε lb. 883, μανίας 
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εἰς τέλος ib. 83. ἐχίδναις εἰς ἔμ᾽ éco- 
μωμένη ib. 287. μόσχος εἰς μέσας 
10. 297. εἰς πλευρὰς ib. 208, εἰς 
ξένος γαληνὸς ib. 344. εἰς S6uódv- 
λον ib. 346. εἰς αἱματηρὸν γάμον ib. 
371. εἰς τὸν ϑεὸν τὸ φαῦλον ἀνα- 
φέρειν ib. 390. εἰς μέσον ἤκει ib. 421. 
εἰς ἀφανὲς ἕρπει 1}. 477. εἰς τὸ δυσ- 
μαϑὲς ib. 478. ὦ μῖσος εἰς “ἕλληνας 
10. 525. εἴς τιν’ ἥκομεν λόγον ib. 
978. εἰς ξυμφορὰς ib. 606. εἰς ἀνάγ- 
κὴν κείμεθα 1b. 620. εἰς τὸ κοινὸν 
δὲς ib. 673. cf. Tr. 696. Hel. 1044. 
et Her. F. 86. σώζεσϑαι εἰς olkec 
Iph. T. 679. τὸ εἰς ἐμὲ, quod me 
attinet, ib. 691. εἰς ἄπις᾽ ἀφίξομαι 
10. 782. εἰς τέρψιν εἶμι ib. 797. εἰς 
συμφορὰς ib. 850. εἰς ὄψιν φίλων 
ib. 902. cf, v. 1212. eic χεῖρας ἦλϑε 
ib. 941. cf. Her. 976. ἅπαντα συν- 
ϑεὶς τάδ᾽ εἰς ὃν Iph. T. 1016. εἰς 
᾿Αϑηναίων ἐπὶ γᾶν ib. 1131. vid. not. 
tic ἔρον τῷ μαϑεῖν 10. 1172. εἰς τὸ 
Tüc Se8 ib. 1186. τῶν" ἔλεξας εἰς 
ἐμὲ ib. 1213. εἰς ταὐτό γε ib. 1471. 
εἰς καιρὸν ἦλϑες Rh. 52. cf, Tr. 739. 
Hel. 1087. Her. F. 701. σὸν βλέ- 
TOvrac εἰς δόρυ Rh. 114. cf. Tr. 
934. et 1162. εἰς δόλον τινὰ Rh. 
128. εἰς βόλον τις ἔρχεται ib. 730. 
BÍ. Bac, 846. ἐκ εἰς σὲ τείνεται 
γλῶσσα Rh. 875. εἰς πένϑη ib. 883. 
μεγίξην εἰς ἔριν μελῳδίας ib. 928. 
γαίας εἰς μελάγχιμον πέδον ib. 962. 
εἰς ἄλλες τρόπος ΤΥ, 67. εἰς" ἀμ- 
φοτέρος τοίχαες μελέων ib. 118. μὴ 
εἰς ἔμ᾽ αἰτίαν βάλῃ ib. 805. εἰς αὐ- 
γὰν, εἰς αἴγλαν ib. 321]. 
Aovib. 362. et 750. εἰ εἰς τόδ᾽ ἔλϑοι ib. 401. εἰς νεκρὲς ib. 460. εἰς ὁρ- 
3óv ib. 465. εἰς rópavy? ἐγημάμην 
ib. 474. εἰς ἀξίωμα νυμφίων ib. 
485. εἰς Τροίαν ib. 515. τὸ εὐγενὲς εἰς O8Xov ἥκει ib. 61]. κακῶν εἰς ἅμιλλαν ib. 617. εἰς τὸ δυτυχὲς πεσὼν ib. 634. εἰς ἀνδρὸς λέχος 1b. 661. εἰς δόλον ζυγὸν ib. 678. εἰς ταυτὸν ἥκεις συμφορᾶς ib. 679. cf. Her. F. 1294. tic ἀκριβὲς Tr. 901. ἐκ εἰς λόγες ἐλήλυϑα ib. 905. ἔχοις ἂν εἰς ἔμ᾽ εὐπρεπῇ λόγον ib. 951. εἰς τοσϑτον ἀμαϑίας ib. 972. et Ion. 374. ef. El. 918, εἰς τὴν τύχην ὁρῶσα Nr. 1008. εἰς χαυπὸν Aóys ib. 1036. 

εἰς τράχη- 

.et El. 
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ξένας εἰς εὐνὰς ib, 1038. εἰς φόβον 
ib. 1058. εἰς ἕν ξυνελϑόντα ib. 1155. 
cf. Her. 404. Hel. 1551. Ion. 1016. 
Her. F. 489. εἰς κάλλος ΤΥ. 120]. 

1073.  &ic πλησμονὰς "Tr. 
1211. μητέρ᾽ eic ἐμὴν Bac. 9. εἰς 
Ζῆνα ib. 29. εἰς ἀνδρὸς φύσιν ib. 
54. ματρὸς εἰς χέρα 10. 128, εἰς 
χορεύματα ib. 132. tic aiSépa ib. 
150. 863. et 1263. εἰς τὰ πάντα 
10. 316. εἰς τὸν ὄλβιον ib. 421, εἰς 
Θήβας ib. 454. tic παρασκευὴν ib. 
457. τὸν ἀσεβᾶντ᾽ εἰς τὸν ϑεὸν ib. 
490. εἰς δεσμὲς ib. 518. . ete ϑίασον 
ib. 583. εἰς &Svpíav ib. 610. εἰς 
σκοτεινὰς ὁρκάνας 1b. 611. εἰς μάχην 
ἐλϑεῖν 10. 636. εἰς προνώπια ib. 639. 
ἔλεξεν εἰς ἅπαντας lb. 717. εἰς βακ- 
χεύματα ib. 723. εἰς κέρας ϑυμόμε- 
vovib. 742. εἰς ὅπλ᾽ ἐχώρεν ib. 758. 
δόλιον εἴς με μηχανᾷ ib. 804. εἰς 
ἔρωτα μέγαν ib. 811]. εἰς γυναῖκας 
ἐξ ἀνδρὸς ib. 820. μολεῖν εἰς κατα- 
σκοπὴν ib. 836. εἰς ἀγῶνα μέγαν ib. 
973. εἰς τὰ ϑεῶν ib. 1001. εἰς νύκτα 
ib. 1006. εἰς γόον, εἰς δάκρυα ib. 1160. 
tic μείζον᾽ ἥκω ib. 1935. κάλει φίλας 
εἰς δαῖτα ib. 1240. εἰς μίαν βλάβην 
ib. 1802. εἰς rà ἀϑρήσας ϑάνατον 
ib. 1305... telo. drivàe ἤλϑομεν κακὸν 
ib. 1349. χαλεπῶς tic τόδ᾽ àv ἥκοις 
ib. 1378. εἰς ἄκρος τὸς ὄνυχας Cy. 
158. εἰς λόγες ἀποςρέφα ib. 298. 
tic εὖρος τριῶν πήχεων ib. 389. εἰς 
τέρψιν βία ib. 520. εἰς ὕπνον ib. 571. 
εἰς σποδιὰν ib. 610. εἰς μέσες τὲς 
ἄνϑρακας ib. 667. tic τὸ κέρδος Her. 
9. εἰς σὲ μωρίαν τιν᾽ ἐσκεμμένοι ib. 
148, εἰς λόγες---βλέψας ib. 159. 
εἰς πάλην δορὸς ib. 100. εἰς ἄντλον 
ib. 169. τὲς παῖδας εἰς χέρας λα- 
βὼν ib. 2929, κακῶν εἰς τὄσχατον πε- 
σόντες ib. 305. εἰς πεῖραν φίλων 
ib 310. εἰς γῆν ἐχϑρὸν αἴρεσϑαι 
δόρυ ib. 314. εἰς εὐπραξίαν ib. 35]. 
εἰς (adversus) τὰς ᾿Αϑήνας ib. 388. 
εἰς χεῖρα γῇ συνῆψαν ib. 430. εἰς 
£x 308 χέρας πεσόντας ib. 450. cf. 
v. 913. eic ἀμήχανον ib. 488. εἰς 
τὸ πᾶν coó8c lb. 575. ὅσιος εἰς ἐμὲ 
ib. 719. «ic ἀπαλλαγὰς πόνων ib. 
811. εἰς εὐψυχίαν ib. 812. εἰς τά- 
ξεν ib. 818. εἰς σὸν ἐλϑεῖν ὄμμα ib. 
887. ἔμητέρ᾽ πτατ᾽ εἰς ἐμὴν Hel. 18. 

C6 
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εἰς Dáppap ἤϑη ib. 281. εἰς ξύμβολ᾽ 

ἐλϑόντες 1b. 298. εἰς τοσδτον βάϑος 

κακῶν ib. 310. εἰς συμφορὰν ib. 318. 

εἰς τὸ δεῖμα ib. 319. εἰς ποῖον ἕρπεις 

μῦϑον; 10. 528. εἰς τὸ φέρτερον ib. 

452, εἰς ἀηδίαν ib. 425. εἰς κρίσιν 

ib. 685. εἰς ταὐτὸ καμοὶ δόξα ib. 764. 

ἦλϑες εἰς σφαγὰς 10. 784. εἰς ἄπορον 

ἥκεις 10. 819. τίν᾽ ὑπάγεις μ᾽ εἰς ἐλ- 

πίδα; ib. 832. εἰς ταὐτὸν ἦλϑε ib. 

949. εἰς τὸ ϑῆλυ 1b. 997. εἰς ταὺ- 

τὸν οἴσω ψῆφον 10. 1012. εἰς ἀϑάνα- 

τον αἰϑέρ᾽ ἐμπεσὼν ib. 1022. ἔρχε- 

ται δή τιν᾽ εἰς τύχην ib. 1425. εἰς 

κέλευσμ᾽ ἐλϑόντες ib. 1581. εἰς τὸ 

πρόσϑεν ib. 1595. εἰς ποῖον φόνον ; 

ib. 1643. λαὸν εἰς αὐτόχϑονα lon. 

29. τὴν τύχην εἰς T8T ἐλαύνει 1b. 

68. εἰς vox ἱερὰν ib. 85. τί μερί- 

prnc εἰς τόδ᾽ ἦλϑες; ib. 244. εἰς 

ϑαύματ᾽ ἐλϑὼν ib. 248. εἰς παρϑένες 

χεῖρας ib. 270. εἰς ἄνδρ᾽ ἀφίκα lb. 

3992. εἰς τὴν ἀπᾶσαν 10. 885. ἀφίκϑ 

εἰς μέριμναν ib. 404. ἅπας 8 γένοιτ᾽ 

ἂν εἰς ἡμᾶς φίλος 10. 427. ἀναφέρω 

εἰς τὸν ϑεὸν ib. 849. εἰς νόϑον τι 

λέκτρον ib. 545. εἰς τέκν᾽ εὐτυχεῖν 

ib. 567. εἰς σὴν ἀνεύρεσιν ib. 569. 

εἰς φροντίδας ἀπῆλϑες ib. 89. εἰς 

τὸ πρῶτον πόλιος ζυγὸν ib. 595. εἰς 

τὰ πράγματα 1". 99. εἰς ἀξίωμα βὰς 

ib. 603. εἰς ὑμνῳδίαν ib. 682. παί- 

δὼν tic γονὰς ib. 729. εἰς ὄμματ᾽ 

εὔνα φωτὸς ib. 732. εἰς àmísac δεσ- 

πόταξ ib. 751. εἰς τὸν δαίμονα ib. 

.827. εἰς ἕν séyoc ib. 848. εἰς ὅς 

αὐδὰν καρύξω 10. 911. ϑεῶν εἰς δόρυ 

ib. 997. εἰς ἄλλας βιότα μορφὰς ib. 

1067. εἰς ἄνδρας ἴτω ib. 1097, μῆ- 

KOC εἰς εὐγώνιον jb. 1137. εἰς τελευ- 

ταίαν φλόγα ib. 1148. παίδων εἰς 

ἔρον ib. 1227. εἰς τὸν ὄντα νῦν xpó- 

νον ib. 1349. εἰς r8S9 ἱκοίμην ib. 

1411. εἰς κρυπτὸς yápec ib. 1524. 

εἰς τέλος ib. 1615. et 1621. εἰς ϑρό- 

vec y iie παλαιὸς ib. 1618. εἰς φῶς 

Her. F. 25. κῆδος εἰς Kpéovr ἀνη- 

γμένον ib. 35. ὄτ᾽ εἷς πατέρ᾽ ἀπη- 

λαύϑην τύχης ib. 69. σώματ᾽ εἰς εὐ- 

δαίμονα ib. 66. εἰς ἔλεγχον 10. 73. 

τίν᾽ εἰς χρόνον 10. 148. δικαίας εἰς 

ἡμᾶς φρένας ib. 219. ef, El. 329... εἰς 

παῖδ᾽ ἐμὸν Her. F. 223. εἰς εὐνὰς 

μολεῖν 10. 344. εἰς σὰς χέρας βλέπει 

EIX 

ib. 434. κακοὶ εἰς o£ γε ib. 496. ἐξ 

ἡμέρας εἰς νύκτα ib. 505. εἰς ἀκμὴν 

ἐλϑὼν lb. 532. τίν᾽ εἰς ταραγμὸν 

ἥκομεν ; ib. δ9ῶ3. ἐλϑεῖν εἰς μάχην 

ib. 579. εἰς καλὸν ςείχει lb. 728. 

εἰς τὸν αὐτὸν πίτυλον φόβϑ ib. 810. 

εἰς τὸ λῷτον ἐμβιβάζεσ' ἴχνος ib. 856. 

ἄλλος εἰς ἄλλον δρακὼν 1b. 951. εἰς 

βραχὺν χρόνον ib. 957. εἰς πέπλες 

μητρὸς ib. 972. κακῶν πέλαγος εἷς 

τόδ᾽ ἤγαγες ; ib. 1088. εἰς Ou p.a 

ἥξει ib. 1186. εἰς πόλεμον kai μάχην 

ib. 1168. εἰς συναλγδντ᾽ ἦλϑον ib. 

1202. ἐξέσωσάς μ᾽ εἰς φάος ib. 1222. 

cf. v. 1277. εἰς νεκρὸς ἀφικόμην ib. 

1276. ἥκω ἀνάγκης εἰς τόδε ib. 1281. 

8) ἂν φόμην εἰς 7&9 ἱκέσϑαι 1b. 1356. 

εἰς τὸ λῆμα ib. 1410. εἰς ἄνδρα σκῆ- 

ψιν εἶχε Ἐ]. 29. λαμπροὶ εἰς γένος 

10. 37. χρείας εἰς τοσόνδε 1b. 57. 

αἰϑέρ᾽ εἰς μέγαν ib. 59. εἰς ὅσον 

σϑένω ib. 71. εἰς ἔμ᾽ εὐσεβὴς ib. 253. 

πρὶν εἰς Se8c ἐλϑεῖν ib. 312. εἰς ὕ- 

ποπτα ib. 345. εἰς εὐανδρίαν 1b. 367. 

et Alex. fr. XV. 1. εἰς ὅπλ᾽ ἔλθω; 

El 377. ἕένων εἰς δαῖτα ib. 414. 

εἰς νόσον ib. 498. εἰς μικρὸν ἥκει ib. 

480. εἰς ἴχνος βᾶσα ib. 532. βλέ- 

ψον εἰς τόνδε ib. 567. ἵει λιτὰς εἰς 

ϑεὲς ib. 898. μῦϑον εἰς καμπὴν ἄγω 

ib. 659. εἰς ταὐτὸν ἥξετε ib. 787. cf. 

Fr. inc. XXIV. 2. ἦξαν εἰς δόρυ 

ΕΠ. 844. εἰς χορὸν ib. 89. εἰς ἄλ- 

λον λόγον ib. 902. ἄρκυν εἰς μέσην 

ib. 965. εἰς ἀνανδρίαν ib. 982. εἰς 

ἀριϑμὸν λόγων ib. 1054. εἰς ὄψιν 
ib. 1085. τύχη γυναικῶν εἰς γάμες 

ib. 1100. εἰς ὀργὴν ib. 1110. εἰς 

φανερὰν ὄψιν ib. 1290. αἰτίαν εἰς 

αὑτὸν οἴσει ib. 1267. εἰς φϑογγὰς | 

ib. 1292. εἰς σὸν βλέφαρον ib. 1892... 

tic γονὴν παίδων Dan. 21. εἰς àv- | 

δρὸς ὄψιν μολεῖν ib. 24. εἰς μηχα- ' 

γὴν τοιάνδε ib. 29. εἰς ϑαῦμ᾽ ἐσήει 

10. 36. ὡς εἰς τόδ᾽ ἦλϑε 10. 87. εἰς 

ὦτα φέρειν ib. 55. κρείσσον᾽ εἰς ὁμι- 

λίαν JEol. fr. IV. 1. εἰς πρώτϑοι. 

Alcmen. fr. VII. 2. εἰς ἅπαντ᾽ εὖ- 

δαιμονεῖ Alex. fr. XVI. εἰς ἁμέραν 

And. fr. VIII. 4. εἰς ἔρωτα Antig. 

fr. VI. 3. σαρκὸς εἰς εὐεξίαν Antiop. 

fr. VIL. 1. εἰς πόλεμον ἰσχύει μέγα 

ejusd. fr. XIL 2. εἰς ἕν ἐλϑόντα Ar. 

fr. XIV. 2. εἰς ὀρϑὸν ἔτη ejusd. fr. 
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XXVI. 3. εἰς ὑπερβολὴν πατρὸς εἰσακώσις παῖδα El. 416. εἰ τις 
Aut. fr. III. 6. εἰς τἀμήχανα ib. 9.) φϑόγγον εἰσακόέσεται ϑνητῶν Her. F. 
tic rà ᾽πίσημα Bel. fr. X. 2, εἰς àA-| 490. 
κὴν δορὸς ejusd. fr. XIV. 3. εἰς γέ- |Eicára£ An. 944. 
voc 8k εὐτυχὴς ejusd. fr. XVI, 6, Εἰσαῦϑις Iph. T. 377. 
κρείσσον᾽ ἦλϑον tic τύχην ejusd. ἔν. Εἰσαῦτις Sup. 415. 
XXI. 4. εἰς εὐψυχίαν Dan. fr. 11. Εἰσαφικνεῖσϑαι. Ἑλλάδ᾽ εἰσαφικόμην 
2. λόγων ματαίων εἰς ἅμιλλαν Dic.| An. 13. 
fr. XIII. 8. εἰς μάχην δορὸς Er. fr. Εἰσβαίνειν. εἰσβαίνειν δόμες Iph. T. 
I. 29. εἰς ὑπερβολὴν Melan. fr. VII.| 1079. ἡνίκα χϑονὸς μέλαιναν ὄρφνην 
2. εἰ εἰς γάμες ἔλϑοιμι Meleag. fr.| εἰσέβαινε Her. F. 46. ἁλὸς μυχὲς 
IX.1. τὸ μηδὲν εἰς ἐδὲν ῥέπει ejusd.| εἰσέβαινε ib. 401. δίφρε εἰσέβαινεν 
fr. XV. 2. εἰς ἀνδροβρῶτας ἡδονὰς ἄντυγα ib. 948, ὅϑ᾽ ἄρματ’ εἰσέβαι- 
ejusd. fr. XVIIL 1. εἰς φροντίδας, νεν Alcmzon. fr. XVI. 2. cf. Her. 
Thes. fr. IV. 2. eic συμφορὰν πολ- 823. εἴσβα δῶμα Ph. 201. τὸ kaA- 
λὴν Fr. inc. VIII. 2. εἰς ἀγῶν᾽ ἐ-] λίπρωρον εἰσέβης ' Apy&c σκάφος Med. 
vavríoy Fr. inc. XVI. 2. eic ἔκπλη-] 1335. | &mw ναὸς εἰσέβην σκάφος ΤΥ. 
ξιν ib. 3. εἰς τὸ νοϑετεῖν σοφοὶ Fr.| 681. μὴ νεώς σοι ταὐτὸν εἰσβήτω 
inc. XXXIII. 1. εἰς σωτηρίαν Fr.| σκάφος ib. 1049. ὅταν κωπῆρες εἰσ- 
Inc, OV. 2. εἰς ἀρετὴν Fr. inc. βῶμεν σκάφος Hel. 1397. εἰσβῆναι 
CX. 2. πνεῦμ᾽ ἀφεὶς eic aiS£pa Fr. δόρυ ib. 1584. ναὸς εἰσβήσω σκάφος 
inc. CXXVII. 2. εἰς ἀδίκας πράξεις Iph. T. 742. εἰσβαίνεσα μαντεῖον 
Erine CLIII. 3. “ εἰς ἐλπίδ᾽ ἄγει ϑεῷ lon. 42. εἰσβάντες δίκροτον εἰς Fr.inc. CLXV. 6. ὀξὺς εἰς τὰ πάντ᾽ ἁμαξιτὸν El. 775. σιγῇ δόμες εἰσ- lüsiv Fr. inc. B. 19. 1. εἰς τὸ σῶφρον] βᾶσα Med. 41. et 380. “ναῦν ἐκ cic- Fr. inc. B. 50. 1. etc. βήσεται Tr. 1053. 

Εἰσαγγέλλειν. εἰσάγγελλε Bac. 173. Εἰσβάλλειν. ἐπεὶ ἔρημον χῶρον εἰσε- Eicáyew. μ᾽ εἰσάγει δόμες Hec. 1143. βάλλομεν Hip. 1198. ἐπεὶ βὸς πόν- 
αὐτὴν εἴσαγε δόμοις ΑἹ. 1118. εἴσαγ᾽) rov εἰσεβάλλομεν Iph. T. 261. £z 
εἴσω τήνδε ib. 1150. ἥ μ᾽ εἰσήγαγε, λέπας Κιϑαιρώνειον εἰσεβάλλομεν τείχη πατρῷα Ph. 3808. τὸ Θεσσαλὸν] Bac. 1043. πρὶν τὰ Τροίας εἰσβα- 
εἰσήγαγεν σόφισμα ib. 1417. οἷς σ᾽] λεῖν ὁρίσματα An. 969.  Bpopíe πό- εἰσάξομεν Al. 546. εἰσάγων yXv-| λιν ἔοιγμεν εἰσβαλεῖν Cy. 99. dac κεῖαν ψυχᾷ χάριν Hip. 526. τελετὰς eic ἀρέρας εἰσβαλὼν El. 79. 
πονηρὰς εἰσάγων Bac. 260. Βίσβασις. εἰσβάσεις μηχανώμενοι Iph. Εϊσαγώγιμος. ἄλλην ϑέλεσιν εἰσαγώ-} T. 101. 
γιμὸν λαβεῖν Fr. inc. CXXXVI. 3.Εἰσβλέπειν. ματρὸς εἰσβλέψαι τάφον 
ἄλλαι (sc. πόλεις) παρ᾽ ἄλλων εἰσὶν! Or. 105. εἰς ὄμματ᾽ εὔνα φωτὸς εἰσ- εἰσαγώγιμοι Er. fr. I. 10. βλέψαι Ion. 732. 

Eicaci Fr. inc. LXVIIT. 2. Εἰσβολὴ, et dor. à. πετρᾶν ἀξενωτά- Εἰσακόειν. ἐπεὶ τόδ᾽ εἰσήκασε δεσποτῶν, ταν εἰσβολὰν Med. 1264. ξενικὸν εἰσ- ἔπος Hec. 557. ἐκ εἰσακόετε; Or.| βολὰν Ion. 722. καινὰς εἰσβολὰς 278. εἰσάκοσον ib. 1234. ἐκ εἰσα- ὁρῶ λόγων Sup. 92. πενϑέμες Ξενα- κόεσι ib. 1286. ἃ εἰσήκασα ᾿Αργείων] γμῶν εἰσβολὰς Ion. 677. 
-Tápa Ph. 96. εἰσακέσατ᾽ Olüíme Εἰσδέρκεσϑαι. ὄπω χρόνον παλαιὸν τάδε ib. 1351. ἄῤῥητον εἰσήκεσ᾽ ὅπα εἰσεδέρκετο Hip. 908. αὐϑέντην σε Hip. 602. ἃ ’νδάϑ᾽ εἰσηκόσατε ib.| εἰσδέδορκ᾽ ᾿Αχιλλέως An. 616. τί μ᾽ 712. τάδ᾽. εἰσηκόσατε πατρὸς Al.| εἰσδέδορκεν ; El. 558. 

, -- - ΝΜ ^ - - 372. εἰσακόσατε τῶν ἐμῶν λόγων Εἰσδέχεσϑαι. τὰ πυλωρῶν κλεῖϑρά μ᾽ 
εἰσεδέξατο Ph. 268. τόνδ᾽ εἰσεδέξω 

Iph. A. 1368. à γὰρ εἰσηκόσαμεν 
Iph. T. 251. 3:5. có? εἰσήκασ᾽ ἔπος τειχέων ib. 454. χρυσὸν ἐκ εἰσεδέξατ᾽ 

οἶκον Sup. 870. ἀρ᾽ εἰσδέξομαι (sc. 
Hel. 56. « εἰσακόσατον Ion. 1570. 

σὲ) ὑποδοχαῖς δόμων ; Iph. A. 1228. 

"^ » , 
- ν᾿ ὃν γῆς répsev εἰσηκέομεν Her. F. 516. En : 
EUM LS ὶ Η͂ , ' ot ticakscac καὶ πρὶν Her. 92. ζῶντ᾽) ὡς δεσπότην---εἰσδξεχώμεϑα Cy. 35. 



EIZE 

Εἰσδοχῆ. αἱνῶ r82' ἀνδρὸς εἰσδοχὰς 
δόμων El. 396. 

Εἰσδρομή. πλατεῖαν εἰσδρομὴν Rh. 604. 

Εἰσδῦναι. ὅ γῆς εἰσέδυ Iph. A. 1583. 

Εἰϊσείδειν. ὅπως εἰσεῖδε τήνδε συμφο- 

ρὰν Ph. 1464. ἣν λύοντα καὶ συν- 

δδντά μ᾽ εἰσεῖδες Iph. A. 110. Alav- 

roc εἰσεῖδον σφαγὰς Hel. 854. cf. El. 

1242. ἡμᾶς μὴ ϑαγόντας εἰσιδεῖν 

Or. 1389. φοβερὸς εἰσιδεῖν Ph. 129. 

cf. v. 149. ὧν ἔχρῃζες εἰσιδεῖν ib. 

203. πατέρα pot δὸς εἰσιδεῖν Ib. 618. 

εἰσιδεῖν χρήζων σὲ ib. 704. cf. v. 707. 

μή p ἔρημον ἐκπεσᾶσαν εἰσίδης Med. 

712. τέκνων εἰσιδεῖν ξυνωρίδα ib. 

1145. εἰσιδεῖν ἀλόχϑ πρόσωπον ΑΙ. 

879. γυγαικὸς εὐνὰς εὖτ᾽ ἂν εἰσίδω 

κενὰς lb. 948. τοῖς ϑέλεσιν εἰσιδεῖν 

Sup. 559. τῶν παίδων εἰσιδεῖν μέλη 

ib. 782. ὅταν ϑρόνες εἰσίδω κενὸς 

Iph. A. 1174. ϑριγκὸν εἰσιδεῖν δό- 
pov πιτνόντα Iph. T. 47. σὲ εἰσιδεῖν 

ib. 990. et Ion. 564. σὸν πρόσωπον 
εἰσιδεῖν Iph. T. 1015. εἰ τόδ᾽ ἦμαρ 
εἰσίδοιμι Rh. 404. ὡς ἀλόχος τε καὶ 

τέκν᾽ εἰσίδωσιν "Tr. 21. λυπρῶς νιν 

εἰσίδοιμ᾽ ἂν ἐξοινωμένας Bac. 812. 

βραχὺς ὁ μόχϑος εἰσιδεῖν ib. 1278. 

Βρύμιον εἰσιδεῖν ϑέλω Cy. 617. ov- 
Ξάσεις ἂν εἰσίδοις Her. 416. ἅδην 

εἰσιδεῖν ib. 515. φόβα ἐλεύϑερον ἦμαρ 

εἰσιδεῖν ib. 868. ϑεδ γύαλα εἰσιδεῖν 
Ion. 233. πρὶν εἰσιδεῖν ib. 1414. ὡς 

μὴ τέκν᾽ εἰσίδωμεν ψυχοῤῥαγδντα Her. 
F. 323. πρὶν σφαλεῖσαν εἰσιδεῖν 1}. 
847. εἴ rw εἰσίδοιμ᾽ ἀνὰ πτόλιν τυ- 
φλὸν Fr. inc. LXXXI. 1. εἰσιδὼν 

ps9 ἡμέραν Ξείχεσαν Or. ὅ7. ἐκ ἂν 
αὐτὸν γνωρίσαιμ᾽ ἂν εἰσιδὼν ib. 379. 
χρόνιον εἰσιδὼν φίλον Ib. 475. ὥστε 
Τργόν᾽ εἰσιδὼν ib. 1520. πληγὴν 
σιδήρῳ παραδοϑεῖσαν εἰσιδὼν Ph. 

1402. γυμνὸν ὦμον εἰσιδὼν ib. 1405. 
εἰσιδὼν σκάφος Iph. T. 108. προσεὺ- 

ξατ᾽ εἰσιδὼν ib. 269. εἰσιδὼν μολόν- 

τας Rh.659. Βάκχας ποτνιάδας εἰσ- 

io» Bac. 668. εἰσιδὼν τάδε ib. 

712. δεῦρο αὐτὸς εἰσιδὼν Her. 848. 
πᾶ νιν εἰσιδών; lon. 793. εἰσιδὼν 
αὐτὰς El. 547. ποῖον χαρακτῆρ᾽ εἰσι- 

δὼν ib. 572. πλᾶτον ἢ ̓ ᾽υγένειαν εἰσ- 
ιδὼν ib. 1097. et Cress. fr. IV. 3. 
ἄελπτον εἰσιδόντες φάσμα Iph. Α. 

1585. κλύοντες; εἰσιδόντες Hel. 936. 
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ὃν εἰσιδδσα---λαμπρὸν Tr. 991, εἰσ- 
ιδᾶσά νιν ἘΠ. 283. 

Εἰσέρχεσϑαι. τῆδέ γ᾽ εἰσέρχῃ σὺ ταῦὺ- 
τὸν εἰς séyoc An. 058. ὅ, τε μ᾽ εἰσ- 
έρχεται Iph. A. 522. λέκτρων τῶν 
πόϑος μ᾽ εἰσέρχεται ib. 1411. ὃ κἄμ 
εἰσέρχεται Ion. 1023. pé φόβος TiC 
εἰσελήλυϑε Or. 1324. ὥς τις εἰσελή-- 

AvSe ξένος γόης Bac. 293. ὡς ταραγ- 
μὸς εἰσῆλϑεν πόλιν Ph. 204. πολλὲς 
ἐς οἴκος----εἰσῆλϑε 1b. 537. εἰσῆλϑέ 

μ᾽ οἶκτος Med. 931. εἰσελϑεῖν &ópec 
Al. 566. πενϑᾶντα δεσπότην ὁρῶν 
εἰσῆλϑε ib. 755. πῶς εἰσέλϑω; ib. 
915. δῶμα εἰσελϑεῖν πάρα ib. 1117. 

καί νιν εἰσῆλϑεν τάδε lph. A. 57. 
μ᾽ ἔλεος κόρης εἰσῆλθε lb. 492. οἷα 
εἰσῆλϑέν μ᾽, ἄκεσον ib. 1374. εἰσῆλ- 
Sev ἡμᾶς, μὴ λυϑέντες k. τ. M. Iph. 

T. 1340. εἰσῆλϑε πύργος Rh. 504. 
εἰοῆλϑέ μοι τι ϑεῖον Oy. 410. ὅ mor 
ὄριον εἰσῆλϑε λαῖφος Hel. 414. εἴσ- 

ελϑὲ ib. 1312. κρύφιος εἰσῆλϑον 

χϑόνα Her. F. 598. εἰσελϑόντι μαν- 
τεῖον τόδε lon. 69. εἰσελϑὼν δόμες 
ib. 1547. εἰσελϑόντε πλησίας Qópec 

Med. 969. βαυβῶμεν εἰσελϑόντες 
Syl. fr. VI. 1. 

Εἰσηγεῖσϑαι. τὸ ϑεῖον εἰσηγήσατο Sis. 
fr. 1. 16. διδαγμάτων ἤδιτον εἰσὴ- 
γήσατο ib. 25. 

Εἰσιέναι (ab ep). εἴσιμεν ἐς οἴκας 

Or. 1119. ἐκ ἔςιν, ἥτις εἴσεισιν γυνὴ 
Hip. 861. εἴσιϑ᾽ εἴσω An. 877. et 
Her. 698. ἧπερ εἰσήει sparóc Sup. 

753. ἐπ᾽ αὐτάς γ᾽ εἰσίω δόμων πύλας 

El. 661. εἴσειμι db. 985. ὥστε σ᾽ 
εἰσιόντα χαίρειν Iph. Α. 1160. εἰσιὼν 

δόμες Hel. 1183. 

El.75. 8r εἰσιόντας sparómtÓ &a- 

πώσατε Rh. 811. 

Εἰσκομίζειν. εἰσκόμιζε τέκνα δυσκό- 
pisa γῇ Her. F. 1422. ἐπειδὰν εἰσ- 
κομισϑῶσιν πόλει lb. 242. 

Εἰσκτᾶσϑαι. ὅστις εὔκλειαν εἰσεκτή- 
caro Ατ. ἵν. XXX. 2. 

Εἴσοδος. βλέπω πᾶσαν εἴσοδον Or. 
67. ἐσιγάϑη σᾶς εἴσοδος νύμφας Ph. 

352. τερπνῆς τύχοιμ᾽ ἂν £icóóa ΑΙ. 

946. παίδων μυσαχϑεῖσ᾽ εἰσόδας 

Med.1149. πῶς δόμων τῶνδ᾽ εἰσόδος 

ἀνέξομαι; Al. 944. κακῶν γυναικῶν 

εἴσοδοι An. 931. cf. v. 953. πρὸς αὖ- 

ταῖς εἰσόδοις δόμων ἐμῶν lon. 84. 

, , » , 
εἰσιόντι ἐργατῃ I 

- 
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κατ᾽ εἰσόδες 1b. 1163. — kaAMovec εἴσ- 
οὗοι τῶν ἐξόδων πάρεισιν ὑμῖν Her. 
F. 623. 

Ἐϊσόπτεσϑαι. γάμες δυτυχεῖς εἰσό- 
Ψψεται El. 49. 

Eisopgv. εἰσορᾷν φέγγος ἡλία Hec. 
248. εἰσορῶ δεσπότεα δέμας ib. 724. 
ὃν εἰσορᾷς ib. 766. εἰσορᾷς, à πάσ- 
χομεν ; ib. 111. ἅ γ᾽ εἰσορᾷν πάρα 
Or. ὅ82. εἰσορῶ τόνδε φίλτατον βρο- 
τῶν ib. 723. κρείσσων γαλήνης εἰσο- 
ρᾷν ib. 726. φέγγος εἰσορᾷν ϑεῦ ib. 
1025. τίνας rác? εἰσορῶ ; ib. 1347. 
ξιφηφόρον εἰσορῶ ᾿Ορέτην ib. 1504. 
εἰσόρα τὸν πρῶτον Ph. 119. & γὰρ 
π-εἰσορᾷς κάρα Τοργόνος ib. 458. 
ἀδελφὸν εἰσορᾷς ib. 459. εἰσορῶ ib. 
600. et Iph. A. 323. εἰσορῶμεν ' Ap- 
᾿γείων sparóv Ph. 1106. ὡς ὕςερον 
εἰσορᾷν παρῆν ib. 1125. τὸ σημεῖον 
εἰσορῶ τόδε ib. 1342. κακὴ ἐς ἀλκὴν 
καὶ σίδηρον εἰσορᾷν Med. 264. εἰσο- 
ρῶ παῖδα Θησέως ςείχοντα Hip. 51. 
ἐχϑρὸν εἰσορῶ φάος ib. 355. κακῶν 
πέλαγος εἰσορῶ ib. 822. οἰωνὸν εἰσ- 
ορῶ kak8 ib. 873. εἰσορᾷς φάος τόδε 
καὶ γαῖαν: ib. 998. ὁπαδὸν Ἱππο. 
λύτε τόνδ᾽ εἰσορῶ ib. 1151. Σκείρω- 
voc ἀκτὰς εἰσορᾷν ib. 1208. μηκέτ᾽ 
εἰσορᾷν φάος Al. 18. cf. v. 284. et 
Ton. 345.  Oávarov εἰσορῶ πέλας 
Ale. 24. αὐγὰς εἰσορῶ ib. 670. cf. 
Hel. 1389. εἰσορῶ δάμαρτ᾽ ἐμήν; 
Al.1132. 8 φίλων τιν’ εἰσορᾷς An. 
.138. εἰσορῶ τόδε σύγκροτον ζεῦγος 
ib. 495. πενίαν εἰσορᾷν Sup. 176. 
διάφορα πολλὰ ϑεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ 
ib. 612. ἔτ᾽ εἰσορᾷν σὲ ἐπ᾽ ὀμμάτων 

Ko τὖ..1162. εἰκ ὀρϑοῖς ὄμμασίν σ᾽ 
ἔτ᾽ εἰσορῶ Iph. A. 851. ὥσπερ εἰσο- 
ρᾷς ib. 918. ἀνδρῶν ὄχλον εἰσορῶ 
ib. 1338. εἰσορᾷς τεύχη φέροντας 
τάσδε; ib. 1359. μάτην σ᾽ εἰσορῶ 
Svusuévqv ib. 1369. φόβῳ, à μὴ 
"Xpüv, εἰσορᾷν Iph. T. 1342. rj» 
ἀϑλίαν τήνδ᾽ εἴ τις εἰσορᾷν ϑέλει T. 
96. τάδ᾽ εἰσορᾷς ib. 607. ἐκ eico- 
ρᾷς, sc. Bacchum, Bac. 502. ür 
σκότιον εἰσορᾷ κνέφας ib. 510. 
ἐκείνας εἰσορᾷν δοκῶ ib. 995. 
ξένον ἐκέτ᾽ εἰσορᾷν παρῆν ib. 1075. 
εἰσορῶ εἰς δόμες ὁρμωμένην ib. 1164. 

Eieréurew. 

Εϊσπίπτειν. 

Εἰσπιτνεῖν. 

EIZII 

Cy.36. Σατύρων τόνδ᾽ ὅμιλον εἰσορῶ 
ib. 100. φέγγος εἰσορᾷν Hel. 538. 
et Ion. 853. ϑνήσκοντας εἰσορῶ φίλος 
Hel. 756. εἰσορῶ, ὃς διώκομεν, πα- 
póvrac κ. τ. Δ, ib. 1200. εἰσορῶ εὐ- 
γενῆ πόσιν Ιοῃ. 3902. τὰ σὰ φίλ᾽ εἰσ- 
ορᾷ πικρῶς ib. 613. εἰσορῶ τῆσδε 
κοίρανον χϑονὸς Her. F. 138. τίν᾽ 
ἐλπίδ᾽ ἀλκήν T εἰσορᾶτε; ib. 144. 
χρόνον ἔτλα τοπάλιν εἰσορᾷν ib. 778. 
ὅτε Σισύφειον εἰσορῶ πέτρον K. T. À. 
ib. 1103. εἰσορῶ τήνδε προσπόλων 
τινὰ El. 107. εἰσορῶ τύραννον χϑο- 
vóc Dan. 61. σοφωτέρες πένητας áy- 
ὃρας εἰσορῶ Dan. fr. XII. 5. δακρύω 
σ᾽ εἰσορῶν Hec. 954. cf. Iph. A. 649. 
ὕςατόν σ᾽ εἰσορῶν προσφϑέγξομαι Hip. 
1097. αὐτὴν εἰσορῶν Al. 1069. dA- 
Aec εἰσορῶν rekveuévec Sup. 1087. 
τὸ γῆρας ὑμῶν εἰσορῶν Bac. 252. εἰσ- 
ορῶν τὸ σὸν κάρα ib. 1310. δυευ- 
X8vrac εἰσορῶν Ion. 968. Ζῆνα zico- 
ρῶντα Melan. fr. III. 3. σὲ εἰσορῶν 
πᾶς τις δέδοικεν Syl. fr. IV. 2. εἰσο- 
ρῶσι κρεῖσσον Séapa δεργμάτων ἐφαί- 
vero Hip. 1216. πτωχὲς ἀλήτας εἶσο- 
ρῶντες Her. 319. τάδ᾽ εἰσορῶντες Fr. 
inc. CLXXXVI. 1. αὐτὴ τόδ᾽ εἰσορῶσα 
El. 562. &OsA Q8 μ᾽ εἰσορῶσα πρόσ- 
πόλον ib. 766. εἰσορῶσα κακὲς Fr. 
inc. CXLVIII. 4. 

ὃ γέ μ᾽ εἰσπέμπεις δόμες 
Her. F. 850. ἀδελφῆς " Apyyoc εἰσπέμ- 
ψων δέμας Iph. T. 1440. ἡνίκ᾽ εἰσε- 
πεμπόμην Bac. 610. 

πτηνὸς εἰσπίπτει δόμοις 
κῶμος πελειῶν Ion. 1196. ὄχλον εἰσ- 
πεσεῖν ἠσχυνόμην Hel. 422. ἄλλων 
πόνον εἰσπεσεῖν Ion. 1088. εἰσπίπτων 
mérÀsc Tr. 1181. xróme τινὸς κέ- 
XevSov εἰσπεσόντος Or. 1312. κρυπ- 
τὸν λόχον εἰσπεσὼν Rh. 560. μέσον 
ἐς ἀνδρῶν᾽ εἰσπεσὼν Her. F. 954. 
εἰσπεσόντες ἐξαίφνης Ph. 1478. εἰσ. 
πεσᾶσα δικτύων βρόχες Or. 1315. 
ϑάλαμον εἰσπεσᾶσα καὶ λέχος Al. 173. 
δόλειον ἦμαρ εἰσπεσᾷσ᾽ ἀναξίως An. 
99. ξυμφορὰν τήνδ᾽ εἰσπεσᾶσ᾽ ἀμηχα- 
νεῖς ib. 984, πολιὸν εἰσπεσᾶσα γῆρας 
Ion. 700. 1i» εἰσπεσᾶμαι ib. 591. 

πτέρυγας εἰσπιτνῶν ἐμὰς 
Tr. 746. 

τί μοι τόνδ᾽ ἐξυπεῖπας εἰσορᾷν ib. Εἰσπλεῖν.  Evicvov πόρον εἰσεπλεύσα- 1204. παῖδας προσνέμοντας εἰσορῶ μεν lph. T. 1389. 
| 
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Εἰσπορεύειν. κόρην--- οἴκαδ᾽ εἰσπορευέτω, 

El. 1285. καί μοι τὸ τέρϑρον δῆλον 
εἰσπορεύομαι Eu. fr. III. 2. 

Εἰσπράσσεσϑαι. ὡς εὖ κακὸν δίκαιον 

εἰσεπράξατο Iph. T. 559. 

Eiepeiv. τὸν εἰσρέοντα διὰ συμπληγά- 

δὼων πόντον Iph. T. 260. κόλποισι τὸν 

ϑεὸν εἰσρέοντ᾽ ἐδέξατο Dan. 34. 

Εϊστιϑέναι. εἰσέϑεντο (sc. τὸν ταῦρον) 

σέλματα Hel. 1582. 

Εἰσφέρειν. ἃ μὴ παρ᾽ ἡμᾶς εἴσφερε An. 

177. δειλίαν εἰσφέρει τοῖς ἀλκίμοισιν 

Sup. 540. εἰσφέρετε πεύκας Tr. 351. 

ὃς εἰσφέρει νόσον καινὴν γυναιξὶν Bac. 

353. τὸς Aóysc εἰσφέρεις καινὰς ib. 

649. εἰσφέρεις ἐλπίδας Hel. 1043. 

μεγάλα σκεύη εἰσφέρειν lon. 1179. 

πόλεμον εἰσήνεγκεν Ἑλλήνων χϑονὶ 

Hel. 38. ὁ μὴ δειλὸν εἰσοίσεις λύγον 

An. 758. ὅπως μὴ πένϑος εἰσοίσει 

δόμοις Dac. 367. τὸν δαίμον᾽ ἀνϑρώ- 

ποισιν εἰσφέρων νέον ib. 256. εἰσ- 

ἠνέγκατο ϑνητοῖς, sc. βότρυος πόμα 

ib. 279. ἣν πρῶτ᾽ εἰσηνέγκατο lon. 

1434. ὁ μῦϑος εἰσενήνεκται νέος ib. 

1340. 

Εἰσφοιτᾷν An. 946. 
EieQopsiv. εἰς ἕν κραϑέντ᾽ αὐτὸν ἰχῶρ᾽ 

εἰσφορεῖς ; Ion. 1016. 

Εἰσφρεῖν. κομψὰ ϑηλειῶν ἔπη ἐκ εἰσε- 

φρόμην Tr. 647. 

Εἰσχεῖν. λευκὸν εἰσχέας γάλα Cy. 388. 

Εΐσω. κρᾶτα ϑεῖσ᾽ εἴσω πέπλων Or. 

280. εἴσω. χϑονὸς ib. 1231. εἴσω 

γῆς ib. 1241. παίειν λαιμῶν ἔμελλεν 

εἴσω μέλαν ξίφος ib. 1472. εἴσω ξίφος 

ib. 1531. τειχέων εἴσω Ph. 727. et 

Sup. 723. et εἴσω τειχέων Ph. 1484. 

et El. 101. εἴσω σαρκὸς Ph. 1571. 

δωμάτων εἴσω Med. 89. Bac. 825. et 

Her. F. 955. et εἴσω δωμάτων Ion. 

1273. et δώματος εἴσω Med. 100. 

χωρεῖ-᾽ ὡς τάχος εἴσω ib. 105. πρίν 

τι κακῶσαι τὲς εἴσω ib. 182. εἴσω 

φρενῶν ib. 816. πόντα τερμόνων τ᾽ 

᾽Ατλαντικῶν εἴσω Hip. 4. εἴσω δόμων 

Al. 1100. Sup. 1196. Iph. T. 65. et 

624. Cy. 675. Her. 478. Her. F. 606. 

et 996. εἴσαγ᾽ εἴσω τήνδε Al. 1150. 

εἰσιϑ᾽ εἴσω An. 877. et Her. 698. 

ςείχομεν εἴσω Iph. A. 16. εἴσω Tpi- 

γλύφων Iph. T. 113. Qovia τραύματος 

εἴσω Rh. 750. οἴκων εἴσω. Tr. 158. 

εἴσω μελάϑρων ib. 0406. εἴσω -σέγης 

ΕΚ 

Yac. 2239. et séyac εἴσω ib. 593. 
Αἰτναίων εἴσω σκοπέλων Cy. 62. ἕρπετ᾽ 

εἴσω ib.344. ὅστις διαγγείλειε τἄμ᾽ 

εἴσω κακὰ Hel. 448. ἄγγειλον εἴσω 

δεσπόταισι ib. 454. 8 γὰρ ἐλπίδων 
εἴσω βέβηκα ib. 1540. εἴσω νεὼς ib. 
1570. ssxow ἂν εἴσω lon. 418. 

πρὶν εἴσω τόξα πνευμόνων λαβεῖν ib. 

524. εἴσω προξένων ib. 1029. κομίζειν 

r80e σῶμ᾽ εἴσω χρεὼν El. 999. κυλίν- 

üer εἴσω τόνδε τὸν δυσδαίμονα Bel. 

fr. IL. κομίζετ᾽ εἴσω τήνδε St. ir 

VI. 1. | 

Εἶτα. xdra (1 e. καὶ εἶτα) σὺν πολ- 

λοῖσιν ἦλϑες Ph. 601. εἶτ᾽ ἐγὼ μὲν 

ὁ φρονῶ; An. 667. κἀτ᾽ ἔγωγ᾽ ἠμυνά- 

pav ib. 911. κάτα πῶς φέρων γε δέλ- 

rov ἐκ ἐμοὶ δίδως λαβεῖν ; Iph. A. 894. 

etc. 

Εἴωϑα, ab inusit. ἔϑω. ὅστις ἐκ εἴωϑε 

γεύεσϑαι κακῶν Hec. 375. πράσσειν 

σὺ πόλλ᾽ εἴωϑας Sup. δ76. φεύγειν 

ἐκ εἰώϑαμεν Iph. T. 104. ἐκ εἰωϑὸς 

ὃν Hec. 358. σαφῶς Sov oia τῶν ὁ 

εἰωϑότων Her. F. 1108. 

Ἔκ. ᾿Αχιλλέως παιδὸς ἐκ μιαιφόνε 

Hec. 24. ἐκ Τροίας ib. 34. et 994. 

ἐκ τυραννικῶν δόμων ib. 55. ἐκ yt- 

ραιᾶς χειρὸς ib. 145. ἐκ χρυσοφόρϑ 

δειρῆς ib. 153. ἐκ χερῶν ib. 277. et 

573. Iph. A. 1112. Iph. T. 1404. 

λόγος ἔκ τ’ ἀδοξέντων ἰὼν, κἀκ τῶν 

δοκόντων Hec. 294.sq. ἐκ vés βρα- 

χίονος ib. 407. ἐκ T8 akórac, νυκτέρων 

7 ἀσπασμάτων k. τ. X. ib. 831. ἐκ 

δείπνων 1b. 918. ἐκ δόμων 10. 977. 

Iph. A. 62. Iph. T. 1005. ἐκ πατρὸς 

Hec..987. ἐκ γαληνῶν προσφϑεγμά- 

των ib. 1160. ἐκ καρχησίων ib. 1261. 

πνεῦμ ἀνεὶς ἐκ πνευμόνων Or. 277. 

ἐκ κυμάτων ib. 279. et 362. ἐκ δα- 

κρύων ἄπελϑε ib. 295. ἐκ φασμάτων 

ib. 407. ἐκ τρίτα ib. 1178. ἐκ χειρὸς 

ib. 1304. ἐκ ϑανάτο ib. 1369. AI. 224. 

ἐκ ϑαλάμων Or. 1495. ἀμείβει καινὸν 

ἐκ καινῶν τόδε lb. 1508. ἐκ Διὸς πα- 

τρὸς ib. 1634. et An. 109. ματρὸς ἐκ 

μιᾶς Ph. 11. cf. v. 159. et Iph. T. 

497. παῖδες ἐκ παίδων Ph. 288. ἐκ 

γὰρ ἄλγες ἄλγος αὖ σε δέρκομαι ib. 

374. ἐκ λόχϑ ib. 731. et Al. 1145. 

ἐκ τ € ἐμοὶ τόδ᾽ ἦλϑε κακόν ; Ph. 936. 

παλαιῶν Apsoc ἐκ μηνιμάτων ib. 941. 

ἐκ γένες τᾶδε ib. 947. ἐκ ματρὸς ib. 
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950. ἐκ ϑεῶν ib. 1038. et 1751. Med. 
1284. An. 681. et 12984. Iph. A. 1605. 
Tr. 770. Her. 587. et 794. Hel. 118. 
ἐκ τάξεων Ph. 1243. κρημνῶν ἐκ ópa- 
κοντείων ib. 1325. ἐκ νεκρῷ ib. 1465. 
σκοτίων ἐκ ϑαλάμων ib. 1536. ματρὸς 

"ἐκ γονῆς ib. 1591. κἀκ τῶνδε Med. 
459. et Hip. 7 

| víruv κάλων ib. 770. ἤρξω ἐκ τοιῶνδε 
Ab. 1336, ἐκ τῆς μυσαρᾶς ib. 1406. 
ἐκ κυναγίας Hip. 109, ἐκ Πανὸς ib. 
142. ἐκ τῶν ἐσϑλῶν 1". 331. 
μὴν ἐκ τὄδε lb. 394. 

. pv. ib. 409. 
χάριν ib. 815. πρόδοτος ἐκ φίλων ib. 
595. ἐκ τίνος τύχης; ib. 801. ἐκ 

BeXotugv. ἂν 
ἐκ 88 φυγὰς 

φίλης χερὸς ib. 856. 
ἐκ σέϑεν κλύειν ib. 904. 
ἔχων ib. 1177. ἐκ δεσμῶν λυϑεὶς ib. 
1244. cf. Iph. T. 1348. 
Hip. 1417. ἐκ rà? ἀνδρὸς Al. 176. 

«ἐκ τῶν ib. 265. ἐκ mpoazís 10. 839. 
-&k δημοτῶν ib. 1060. νερτέρων ἐκ δω- 
μάτων ib. 1076. χρόνιος ὅσ᾽ ἐκ δω- 
μάτων Απ. 84. ἐκ χρυσηλάτων τευ- 
χέων ib. 166. ."ἐκ λόγων ib. 8326. ἐκ 
ἰσσαΐν ἀνάγκαιν ib. 518, ἐκ τίνος 

λόγο; ib. 549. et Iph. Α. 878. ἐσϑλῆς 
ἐκ ϑεῶν r8 ib. ἐκ μητρὸς An. 624. 

904. et Tr. 55. 

£v πόλει κακὸν ib. 1097. cf. v. 1248. 
Sup. 131. ἐκ τραυμάτων An. 1143. ἐκ 
τῶνδ᾽ ἐτιμᾶτ᾽ ἂν ib. 1185. ἐκ o8 παῖδα 
rtk8sa ib. 1237. 
cé3evib. 1276. γαμεῖν ἐκ γενναίων 1). 
1280. γεραρῶν ἐκ τομάτων Sup. 42. 
ἐκ γερασμίων ὄσσων ib. 05. ἐκ πε- 
$vpuéva καὶ ϑηριώδας ib. 201. ἐκ 
γαίας ib. 206. ἐκ βραχιόνων ib. 478. 
ἐκ δράκοντος ib. 570. ἐκ φόνε ib. 762. 
ἐκ τῶνδε τῶν εἰρημένων ib. 900. ἐκ 
πυρὸς ib. 1124. ἐκ τέκνων ib. 1171. 
et Her. F. 133, ἐκ μέσα Iph. A. 842. 
πατρὸς ἐκ ravr8 γεγὼς ib. 406. ἐκ 
μεγάλων ἐβλατήκασι db. 594. ἐκ 
Φρυγῶν ib. 672. ἐκ Πριάμα ib. 770. 
ἐκ ϑεᾶς γεγῶτα ib. 901. cf. v. 1073. 
ἐκ ϑεῶν τινος ib. 1585. ἐρείων ἐκ 
μόσχων Iph.'I. 168. ἐκ τῶν εὐόλβων 
βασιλέων ib. 189. μόχϑος ἐκ μόχϑων 
ib.191. ἐκ χιτώνων ib. 9858, ἔς γυ- 
ναικὸς σφαγεὶς ib. 552. ἐκ φόβα ib. 

ἐκ τῶν πρώτων 
Med. 475. ἐκ τῷ ἀναψόμεσϑα πρυμ- 

“-“-“᾿" 
ἠρξά- 

2 Z S 
ες γενναίων 00- 

συνάψαι ἐκ δυοῖν μίαν 

ἐκ προϑυμίας 

L4 ac» , . - 

εἰς T ἐκείν ϑ--τιῤλεῖται 
An. 1006. Kdk T80 ἐχώρει ῥόϑιον 

τέκνων τῶν ἐκ 

ΕΚ 

730, τρίποδος ἐκ χρυσᾶ ib. 976. ἐὶϊ 
πατροκτόνε χερὸς ib. 1083. ἐκ Διὸς 
ϑρόνων ib. 1270. '"Avyap. παιδὸς ἐκ 
βολευμάτων ib. 1290. cf. Ion. 1564. 
ἐκ κελεύσματος Iph. T. 1405. ἐκ Sa- 
λάσσης ἔκ τε γῆς ib. 1428. ἐκ νυκτῶν 
Rh. 18, et 17. ἐκ κόπων ἀρειφάτων 
1b. 124. μικρᾶς ἐκ τυραννίδος ib. 406. 
Τρωϊκῶν ἐκ τάξεων ib. 595. φυλάκων 
ἔκ τινος Ib. 628. εὐτυχίας ἐκ τῆς με- 
γάλης ib. 882. ϑάνεῖν καὶ τὸν ἐκ 
κείνης χρεὼν ib. 075. ἐκ φρενῶν ΤΥ. 
6. βασιλικῶν ἐκ δεμνίων ib. 495. 
δάκρυα ἐκ δακρύων ib. 601. ἐκ λόγε 
ἄλλος ἐκβαίνει Aóyoc ib. 701. ἐκ 
βαρβάρων ib. 933. πεσὼν ἐκ τειχέων 
ib. 1134. ἐκ μετώπα ib. 1198. ἐκ 
τῶν παρόντων ib. 1201. cf. Her. F. 
96. ἐκ πατέρων ἀγαϑῶν Tr. 1253. 
ἐκ 9e8 Bac. 4, ἐκ ϑνητᾶ τινος ib. 28. 
ἐκ ϑιάσων δρομαίων ib. 136. ἐκ váp- 
$ukoc ib. 147. ἐκ πυρὸς kepavrí(a ib. 
288. τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἐκ τότων ἐρεῖ; Ib. 639. 
ἐκ βακχευμάτων ib. 719. ἐκ παρηΐδων 
ib. 766. £c τῶν ἀπειλῶν ib. 854. 
μητρὸς ἐκ χεροῖν ib. 856. ἐκ Βακχῶν 
lb. 1028. rà ik ποδῶν σιγηλὰ 1}, 
1047. ἐκ Baxxía κατείχετο lb. 1122. 
γενναίων £x τοκάδων Cy. 42. ἐκ τῶν 
ἠϑάδων ib. 249. ἐκ σπονδῆς ϑεῖ ib. 
467. ἐκ τῷ Δαρδάνα ib. 582. τυφλὴν 
ὄψιν ἐκ σέϑεν σχήσειν μ᾽ ἔφη ib. 693. 
ἐκ γένες Πανδίονος Her. 90. ἐκ τᾶδε 
ταὐτϑ ςόματος ib. 54. Ζηνὸς ἐκ προ- 
βωμίων ib. 80. ἐκ Πιτϑέως Αἴϑρα 
ib. 208. ἐκ τῆσδε γεννᾶται ib. 209. 
véoc μεϑέςηκ᾽ ἐκ γέροντος ib. 796. ἐκ 
γὰρ εὐτυχϑς---δυστυχᾶνϑ᾽ ὁρᾷν ib. 
939. ἐκ τῶν πάροιϑεν Hel. 49]. ἐκ 
πατρὸς χρητᾷ γεγὼς ib. 948. ἐκ Qvo- 
σεβείας lb. 1027. ἐκ τῶν ϑεῶν ἄρ- 
χεσϑε ib. 1030. ἐκ κρατὸς εὐγενῶς 
1b. 1203. τόδ᾽ “Ἑλλὰς νόμιμον ἐκ τίνος 
σέβεε; ib. 1286. ἐκ ravptía φόνα ib. 
1607. ἐκ παιδὸς lon. 102. gp ἃν 
ἐκ σέϑεν ἂν πυϑοίμαν; ib. 299, ἐκ 
Ἱροφωνία ib. 405. ἐκ πατέρων ib. 
479. ἐκ χαρμονῆς μετατὰς ib. 583. 
& 9:8 συϑεὶς ib. 787. ἐκ δέλης τινὸς 
γυναικὸς 10. 837. ἐκ τῶνδε δεῖ σε δὴ 
γυναικεῖόν τι δρᾷν ib. 843. πρίν σοι 
Sávarov ἐκ κείνων μολεῖν ib. 846. ἔκ 
τ᾽ ἀνϑρώπων, ἔκ τ᾽ ἀϑανάτων ib. 878. 
ὁ Διὸς ἐκ παέδων ib. 1099, ἐκ Διονύσε 
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2. ἐκ φρενῶν Rha. fr. 11,5. ἐκ τῆς 
ὕπερϑε περιφορᾶς Sis. fr. 1.81. ἐκ 
διεετώτων Thes. fr. V. 11. ἐκ πασῶν 
Fr. inc. LIV. 1. ἐκ τοιδδε σώματος 
Fr. inc. LXII. 8, ἐκ πονηρῶν Fr. 
inc. LXIII. 2. ἐκ βαϑείας aiSépoc 
Fr.inc. CXXXII. 3. ἐκ μέσης àv- 
τηρίδος Fr. inc. CCXII. 2. ἐκ vée 
Epist. V. etc. 

Ἑκάβη. Ἑκάβης παῖς γεγὼς Hec. 3. 
ὑπὲρ μητρὸς φίλης Ἑκάβης 1b. 31. 
ἐκποδὼν χωρήσομαι Ἕκάβῃ ib. 53. 
«ápesw Ἑκάβη Tr. 37. εἴς. Ἑκάβη, 
o Hecuba, Hec. 100. 217. 299. 726. 
85]. 1123. et 1287. Tr. 153. 235. 

567. 1123. et 1238. et Alex. fr. 
XVIII. 1. óósqv “Ἑκάβη Hec. 737. 
φιλτάτη Ἕ κάβη ib. 954. 

'Exaf)óNoc, dor. pro ἑκηβ. σφενδόναις 
ἑκαβόλοις Ph. 1149. : 

"Exác. ἀπελϑέτω ϑεσφάτων ἐμῶν ἑκὰς 

Ph. 914. παρῆκται σφάγια τάξεων 
ἑκὰς Her. 673. ἑκὰς ἀφεςὼς Her. F. 

198. ἄξεως ἑκὰς El. 246. ἑκὰς 

ἔῤῥιψεν σκολιὰς ἀπάτας Fr. inc. 
CLVIIT. 2. 

"Exasépo Her. F. 1047. 
"Ekasoc. ἡ φύσις ἑκάτῳ τᾶ γένβς éciv 
πατρὶς Fr. inc. LX. ἔδωχ᾽ ἑκάτῳ 

μίαν φύσιν Fr. inc. B. 14. 3. &asa 
πυνϑάνα Tr. 246. etc. 

"Exásore Epist. V. 
Ἑκάτη. μὰ τὴν δέσποιναν ᾿Ἑκάτην 
Med. 397. Ἑ. κάτης ἄγαλμα φωσφόρεα 
Ἐν. inc. CXXVI. ὦ φωσφόρ᾽ Ἑκάτη 
Hel.575. 2) dor. Ἑκάτα Ph. 110. 
ἔνϑεος ἐξ Ἑκάτας Hip. 142. ὦ 'Exára 

TT.323. 

"Exkart. ᾿Αγαμέμνογος ἕκατι Hec. 1198. al 

Ar. fr. IT. 3... ἐκ μητρὸς κακῆς Bel. fr.| ὧν ἕκατι Or. 26. Rh. 839. et Her. ^ 

XIV. 2. τὰ ἐκ γαίας φύντα Chry. fr.| 37. τῶν ἐμῶν ἕκατι κακῶν Or. 283. | 

VIL. 8. φαρμάκοισιν ἐκ γυναικὸς r8) ἕκατι ib. 1331. τίνος p ἕκατε | 

Cress. fr. IV. ἢ, ἐκ kak& πατρὸς Dic.| γῆς ἀποΞέλλεις ; Med. 281. πολλῶν 

fr. XI. 2. ἐκ μεγίτης ὀλβίας rvpav-| ἕκατι ib. 719. et Her. 569. γάμων 

γνίδος ejusd. fr. XIV.7. ἐκ τῶν πόνων ἕκατι Med. 1235. cf. Iph. A. 493. et 

Er. fr. X. 1. juxp8 ἐκ λαμπτῆρος 959. εὐνῆς ἕκατι καὶ Aéxsc Med. 

Inus fr. VI. 2. ἐκ γυναικείων γάμων) 1388. τίνος μ᾽ ἕκατι κτείνετε j An. 

Melan. fr. IX. δ. ἐκ γῆς «oNóperpov| 1126. cf. Iph. A. 1166. χρέες ἕκατι 

λαβὼν τάχυν Meleag. fr. 1. ὁ. ἐκ Iph. A. 373. δεξιᾶς ἕκατι ib. S66. 

πατρὸς καὶ μητρὸς ejusd. fr. IX. 4. κέφων ἕκατι γραμμάτων Tph. T. 594. 

ἐκ τῆς ἐπιτήμης ejusd. fr. ΧΙ. 8. xdx| τῶνδ᾽ ἕκατι δῆτ᾽ ἄγαλμ᾽ ἔξω φέρεις ; 10. 

τῶν πονηρῶν σωμάτων ejusd. fr. XIV.| 1176. ὁσίας ἕκατι ϑεᾶς 1b. 1461. 

3. ἐκ τῶν ἀέλπτων CEd. fr. XIV. 1.| κελευμάτων ἕκατι Cy. 651. ὅτα ἕκατι, 

ἐκ τεϑρίππων ἁρμάτων Phaéth. fr. L|. Hel. 158. τῆσδ᾽ ἕκατι ib. 970. πόνα 

βοτρύων ἴδ. 1232. ἐκ κακῶν πρᾶλαβον 
μύγις πόδα ib. 1258. ἐκ τέχνης τέχνην 
οἵαν ἔπλεξε 10. 1279. ἐκ κελευσμῶν 

ib. 1346... ἔκ τινος SegAáre 1b. 1392. 
ἐγένετό τις ὄρος ἐκ κακῶν ib. 1509. 
τεκδσ᾽ dk ἐκ ϑεῦ ib. 1527. ἐκ τῶν 
᾿Ερεχϑέως γεγὼς 1b. 1573. ἐκ τῆσδ᾽ 
ἀναψυχῆς πόνων ib. 1004. ἐκ τύχης 
Her. F. 203. πατρὸς ὑμῶν ἐκ λόγων 
ib. 461. πῶς ἂν συνεγνέγκαιμ᾽ ἂν ἐκ 
πάντων yósc; ib. 488. ἐκ προνοίας 
ib. 898. ἐδεὶς ὅρος ἐκ ϑεῶν xpmsoic, 
κι T. X. ib. 009. πολιᾶν ἐκ γενύων ib. 
693. ἐκ τῦδε βαίνων ib. 947. ἐκ 
δρασμῶν ib. 1010. ἐκ τῶν φίλων ib. 
1934. ἐκ πολιτῶν ib. 1326. ἐκ βρο- 
τῶν ib. 1330. ἐκ μόχϑων ib. 1369. 
ἐκ τῶνδε τοιόνδ᾽ ἐμηχανήσατο El. 31. 
ἐκ ϑεθ χρητηρίων ib. 87. λόγον τίν᾽ 
ἦλϑες ἐκ κείνα φέρων ; ib. 237. ἐκ 
τᾶ ναίεις ἐνθάδε; ib. 246. καἀκ τῶν 
ϑυραίων πημάτων ib. 291. βασιλικῶν 
ἐκ δωμάτων ib. 800. χρητὰ ἐκ κακῶν 
τέκνα 1b. 870. ἐκ βάϑρων 10. 608. ἐκ 
c8 Ξόματος ib. 667. ἐκ δείματος ib. 

767. ἐκ τῶν καλῶν ib. 815. πατρὸς 
ἐκ νικηφόρε ib. 880. ἐκ τόκων ib. 1108. 
et 1128. ἐκ Διὸς Dan. 46. κἀκ τῶν 

ἀέλπτων Alemen.fr. XI. 2. ἐκ τῶν 
ὁμοίων Alex. fr. ΧΙ. ἕλκει ὅποτ᾽ ἐκ 
ταυτῷ τύχας ejusd. fr. XVIII. 2. ἐκ 
τρόχων πεπαυμένον Alop. I» IV. 
ἐκ τῶν λόγων £X8 rà βέλτιτα And. fr. 
XIIL 1. ἐκ κείνων τῶν τότε λαμπρῶν 
ejusd. fr. XIX. 2. φιλεῖ ἐκ κακῶν 
εἶναι κακὸς Antig. fr. XI. 2. ἐκ καλ- 

λιόνων Απίϊορ. fr. XXVII. 1. ἐκ 

παντὸς πράγματος ejusd. fr. XXVIII. 

1. ἐκ μελαμβρότοιο Αἰϑιοπίδος γῆς 
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1198. ἕκατι ób. 

ἕκατι --- προσῆλθον; El. 342. τῶνδ e 

€Kart 

III. 14. 

"EkaroyyxépaAoc. 
$aic ὕδρας Her. F. 1188. 

ἱΒκατομπτολίεϑρος. Κρήτης ἑκατομπτο- 
XiéSps Cret. fr. IT. 4. 

Ἕκατόν. ἑκατὸν ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ ἐκ- 
ναῶν ἑκατὸν Iph. 

ἁμαξῶν ἑκατὸν βάρος Cy. 

πληρῶν Ph. 1142. 
A. 9267. 
471. ἑκατὸν κεφαλαῖς Her. F. 882. 

"Exarósopoc. ἑκατότομοι βαρβάρει πο- 
rau8 ῥοαὶ Dac. 404. 

'ExBaívetw. ἔξω τις ἐκβαίνει Φρυγῶν 
Or. 1367. Ev9ey —TavraMüy. ἐκ- 
βαίνει ποινὰ Iph. T. 200. 
"ἄλλος ἐκβαίνει λόγος Tr. 701. 
βαίνει δόμων Hel. 864. 
Sk εὔδοξον ἐξέβαινε Med. 592. 

ἐκβέβηκ᾽ ἀλγηδόνος Med. 56. 

229. 
γελθντα Hel. 1632. 

ἣν πρὸ δωμάτων Iph. ρ μ I 
βην ἄλλοσε Iph. T. 781. ἔκβηϑι 
βαρβάρε χϑονὸς ib. 1080. ὅπως ἂν 
*x[» τῶν ἐρωμένων ὁ νᾶς Tr. 1052. 
ἐξέ μεν ᾿Ασωπᾷ ῥοὰς Dac. 1042. 
πόϑεν ὁ παῖς τρόφιμος ἐξέβα Ion, 
684. ὄτε γαίας ὅρι᾽ ἂν ἐκβαῖμεν λά- 
ϑρα Her. F. 82. ὃς γᾶς ἐξέβα Sa- 
λαμῶν ib. 807. ἐξέβην ϑρηνημάτων 
ἘΠ. 215. ἔκβητ᾽ ἀπήνης ib. 998. μά- 
τὴν οἴκῳ σῷ τόδ᾽ ἐκβαίη τέλος Pol. 
fr. VIII. δοχμίαν κέλευϑον ἐκβαίνων 
Al. 1004. 
Ion. 78. 

ἐκβακχευ- 
πᾶσα ἐξεβακχεύ- 

Βκβάλλειν. κτανών νιν ἐκβάλλει Hec. 781. TóvOe— &XNer ἄταφον τῆσδ᾽ ὅρων ἔξω χϑονὸς Ph. 1624. ᾿Εριννύων 

T8 ϑεῖ ἕκατι Ion. 
1357. ἡμῶν ἕκατι Her. F. 277. τέτων 
ἕκατι ib. 1141. et El. 1029. τίνος 

σύλλογον ποιόμενοι Aut. fr. 
κέρδες ἕκατι CEnei fr. VI. 

2. ἕκατι ῥημάτων Fr. inc. CLXXXI. 
ἑκατογκεφάλα βα- 

ἐκ λόγο 
ἐκ- 

πρὸς γῆρας 
λόχο 

ἐξέβαινεν "Apnc Tr. 560. eie τὸν 
Kükt- 

τὸς ἀνδρῶν ἐκβέβηχ᾽ ἐμὸς πόσις ib. 
εἰς γαῖαν ἐξέβησέ σοι τάδ᾽ ἀγ- 

πόλει ἀγῶνες 
εὐτυχέΞξατοι ἐξέβησαν Ph. 1488. ἐξέ-.. 

A. 820. ἐξέ- 
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δεῖμά μ᾽ ἐκβάλλει χϑονὸς Iph. T. 931. 
εὔκαρπον ἐκβάλλησι Θηβαῖον eáxvv 
Bac. 749. τίς σ᾽ ἐκβάλλει πάτρας; 
Hel. 90. ὡς μὴ γῇ λύματ᾽ ἐκβάλλῃ 
κλύδων ib. 1287. λείψαν᾽ ἐκβάλλειν 
κυσὶν Cress. fr. VII. ὡς τὴν κακὴν 
ἐξέβαλλε δωμάτων Inus fr. VII. 4. 
ὥς νιν χϑονὸς ἐκβέβληκεν Tr. 1198. 
ἥτις ἐκ dv ἐκβάλοι δάκρυ Hec. 298. 
cf. Iph. A. 451. Ion. 924. et /Eol. fr. 
XXI. 2. ἐκβαλεῖν δωμάτων ματέρα 
Or. 500. cf. Her. F. 924, ὅτ᾽ ἐξέ-: 
βαλε τὸν ματὸν Or. 526. μὴ δόμων 
vu ἐκβάλῃ An. 1058. νεκρόν νιν 
ἐξέβαλον ἐκτὸς ἀνακτόρων ib. 1158. 
ἐκβαλεῖν ἀπ’ ἐρανᾷ Bac. 290. ἐξέ-. 
βαλεν ἡμᾶς ἐς πέτραν Ογ. 20. τὲς 
ὀδόντας ἐκβαλεῖν ib. 640. λευκῶν 
ἐκβαλεῖν ὑδάτων Hel. 1352. ἐκβαλεῖν 
τέκνον lon. 964. ἐξέβαλέ μ᾽ οἴκων 
El. 61. ἕν’ ἐκβάλω ποδὶ ἄλλην ἐπ’ 
αἶαν ib. 96. μηδ᾽ ἄνδρα δήμῳ πιτὸν 
&kOáXgc Plis. fr. I. 3. | »goov ἐρή- 
μὼν αὐτὸν ἐκβαλεῖτέ ποι Hec. 1985. 
μήτ᾽ ἐκ γῆς ἔμ’ ἐκβαλεῖν Med. 749. 
cf. v. 1357. ἄκριτον ἐκβαλεῖς με γῆς 
Hip. 1066. κακβαλεῖς X30róc γραῦς 
Sup. 265. cf. Her. 1052. ἐκβαλᾶσι 
πολεμίας πάτρας Aut. fr. III. 21. 
παλαιὰ ϑέσμιά τις ἐκβαλεῖ Er. fr. I. 
90. ἐκβάλλων πύλας Hec. 1044. κτεί. 
νοντα, κἀκβάλλοντα Her. 1003. ἐδ’ 
ἄνοικτρον ἐκβαλλόντων δάκρυον Iph. 
T. 227. ἐκβαλὼν καρδίας τὸ βάρβα- 
pov Hec. 1129. κᾶπος ἐκβαλὼν 08 
Ph. 858. γῆς ἐκβαλόντι Med. 373. 
ἐκβαλὼν ξίφος An. 630. σ᾽ ἀπ’ ὄσσων 
ἐκβαλόντ᾽ ἰδὼν δάκρυ Iph. A. 477. κόμ- 
πδς ἐκβαλὼν "Tr. 1180. cf. Her. F. 
148. ῥίζας ἐν ὄσσοις αἱματωπὲς ἐκ- 
βαλὼν Her. F. 933. κακβαλὼν za3- 
μὰ ib. 999. ἐκβαλόντ᾽ αὐϑαδίαν Dic. 
fr VII. $. ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβα- 
λὼν πόδα Fr. inc. CCX. ϑύρετρα xal. 
Ξαϑμὲς μοχλοῖσιν ἐκβαλόντες | Or. 
1475. ἐκβαλόντες δάκρυα Hel. 1563. 
ἐκβαλᾶσα λέκτρα τἀκείνης βίᾳ An. 
85. ἐκβαλδσ᾽ ἡμᾶς ib. 156. ἔχϑραν 
τὴν πρὶν ἐκβαλᾶσα "Tr. δ9. ὃς ἐκβα- 
A8ca Ion. 929. οἰκτρὰ πολλὰ ςόμα- 
Toc ἐκβαλᾷσ᾽ ἔπη ib. 959. νόμιμα 
ἐκβαλόντα τιμᾷν ϑεὲς Bac. 1008. ἐκ- 
βάλλομαι δωμάτων Or. 430. δωμά- 
των ᾿Ερεχϑέως ἐκβαλλόμεσϑα lon. 

DD 
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811. εἰς ἀΐδαν ἐκβάλλῃ (ejiceris) 

ib. 1496. ἐκ δόμων ἐκβεβλήσομαι 

Bac. 1312, πόλεως ἐκβεβλημένος El. 

412. εἰ φεύξομαι ἐκβεβλημένη Med. 

512. γυμνὰν ἐκβεβλημένην 'Yr. 448. 

πατρίδος ἐκβεβλημένη Bac. 1962. ἐκ- 

βεβλημένη δόμων πατρῴων El. 1004. 

ἐκβληϑεὶς δόμων ib. 289. 

Ἔκβασις ἄτης εὐπρόσοιΞξος Med. 279. 

Ἐκβλα-εῖν. ἄλλο πῦρ μεῖζον ἐκβλα- 

sape» Hip. fr. VII. κείνϑ ἐξέβλαΞτον 

Fr. inc. LVIII. 6. 
"Ἔκβλητος. ἔκβλητον, accus. masc. 

Hec. 699. 
Ἐκβολὴ, et dor. &. ἐρείαν ἐκβολὰν Hec. 

1078. κακβολὰς νεὼς Ἑλληνίδος δέ- 

ἕξεσϑε Iph. T. 1424. δακρύων ἐκβο- 

λὰς Her. F. 743. 

"Ἔκβολος. ὃν νηδύος ἔκβολον ἔτεκε 

Bac. 91. βρέφος ἔκβολον οἴκων Ph. 

811. 92) ἔκβολον, subst. πόντα νοτε- 

ρὸν ἐπ᾽ ἔκβολον Yph. 'T. 1042. ἔκβο-- 

λον κόρης Yon. 555. ναὸς ἐκβόλοις 

ἀμπίσχομαι Hel. 429. cf. v. 1230. 

Ἐκβρυχᾶσϑαι. ἐξεβρυχᾶτο Hel. 1573. 

σεναγμὸν ἡδὺν ἐκβρυχώμενοι Iph. T. 

1390. 

"Exyavp&c Sat. τὸ ἀξίωμα τἀνδρὸς 

ἐκγαυρέμενος Iph. A. 101. 

᾿Εκγείνεσϑαι. 8xl ϑνητθ πατρὸς ἐκγε- 

γὼς Bac. 1338. 

Ἐκγελᾷν. ἔνϑεν ἐκγελᾷ φόνος Tr. 1176. 

᾿Ἐκγενέτης, et dor. ac. τὰν τῇ Opá- 

kovrog ἐκγενέτα Bac. 1158. ΔΛακεδαί- 

μονος ἐκγενέταισι An. 128. 

"Exyovoc. φίλβ πατρὸς ἔκγονος Or. 

482. τὸν '"I8c ἔκγονον Ph. 682. ὁ 

τῆς kuvary8 ἔκγονος ib. 1118, ὁ Διὸς 

ἔκγονος Her. F. 876. ἐσϑλοῖν ἀμ- 

φοῖν ἐσθλὸν ἔκγονον Meleag. fr. X. 

3. ἐκγόνω (in dual) Διὸς Her. F. 

30. σοί νιν ἔκγονοι κτίσαν Ph. 688. 

ὃν δίδωσιν ἐκγόνοισιν οἷς Med. 955. 

ὅ πάντες ἐσμὲν ἔκγονοι Hip. 450. 

ἔκγονοι Πηλέως An. 45. τοῖς τῶνδε 

ἐκγόνοισι πολεμιώτατος Mer. 1034. 

τὸς σὲς παλαιὸς ἐκγόνϑδς αὐτόχϑονας 

Ion. 737. ἀνάγκη δυτυχεῖν τὸς ἐκγό- 

vec Her. F. 1262. οἴκτειρε σ8 φύν- 

τας ἐκγόνες El. 673. τῶν ανταλείων 

ἐκγόνων ib. 1176. 
σφάλματ᾽ εἰς τὸς ἐκγόνες οἱ ϑεοὶ rpé- 

πεσιν Fr. inc, CXXXIII. 1. τὴν 

ἀρτίως ϑανᾶσαν ἔκγονον σέϑεν Hec. 

τὰ τῶν τεκόντων, 
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955. τῆς Νηρῇδος &yóve κόρης Hel. 

325. cf. v. 1663. Νυκτὸς ἔκγονον 

Δύσσαν Her. F. 822. Χαλκίδος ἔκγο- 

να ϑρέμματα Iph. A. 598. τῶν ἀρί- 

cov τἄκγονα Her. F. 208. ἔκγον᾽ 

ἄῤῥεν᾽ ἀῤῥένων ZEol. fr. XX. 1. 

"Exaxpüew. ὥστ᾽ ἐκδακρῦσαι Or. 1122. 

et Ph. 1353. 

᾿ἘἘκδεικνύναι. παιδὸς ἐκδεῖξαι φρένα r8 

c8 δικαίαν Hip. 1298. 

Ἔκδεῖ. χέρας βρόχοισιν ἐκδήσαντες 

An. 557. ἐκδήσατο πλεκτὰς πεισμά- 

των ἀρχὰς Hip. 761. 

᾿Εκδέρειν. βύρσαν ἐξέδειρεν El. 824. 

᾿Εκδέχεσϑαι. τῦδε ἐκδέξῃ AóyacPh. 462. 

"Exónpía. Hyp. fr. fin. 

"Exónpoc. ἐρῶσ᾽ tpwr ἔκδημον Hip. 

32. ἔκδημος ὧν τῆσδε τυγχάνει X30- 

vóc ib. 281. cf. v. 659. et Dac. 215. 

ἔκδημος ξένος An. 880. δωμάτων 

ἔκδημος ὧν Iph. A. 419. τῶν ἐκδή- 

pov φίλων ἐκπονεῖν τύχας An. 1052. 

ἔκδημον aivécac φυγὴν Hip. 37. "EAé- 

νην ἔκδημον λαβὼν Iph. A. 76. 

ἜἘκδίδαγμα κερκίδος Ion. 1419. 

᾿ἘἘκδιδάσκειν. τί τἀκδιδάξαν  TBTÓ σε; 

Iph. T. 1164. ὄποτε χρὴ παῖδας πε- 

ρισσῶς ἐκδιδάσκεσϑαι σοφὲς Med. 

295. 
Ἐκδιδόναι. τὰν OlyaMay — AM 

vac τόκῳ ἐξέδωκεν Hip. 553. τῷ δ᾽ 

ἐξέδωκας παῖδας ᾿Αργείων σέϑεν ; Sup. 

133. ἐκ ἐξέδωκαν Her. 320. ἐκδδ- 

ναι τέκνα ἄλλῃ φονεῦσαι χερὶ Med. 

1238. sed Iph. A. 736. ἐκδδναι τέκ- 

να est elocare filias, et ϑυγατέρ᾽ 

ἐκδᾶναι πόσει lb. 964. vid. etiam v. 

687. et 729. et El. 249. et in med. 

ἐξέδα. (elocasti) κόρην Med. 309. ἔμ᾽ 

ἔκδος ᾿Αργείοισιν Her. 454. ἀδ᾽ ἐγὼ 

ἐκδώσω μέ σοι An. 255. ἐκδιδὲς ἄλλῳ 

ib. 344. τόνδ᾽ ὅμηρον ἐκδιδδς Ἥρας 

γεικίων Bac. 293. μήτ᾽ ἐκδοθῆναι 

Her. 98. et 222. ἐκδοϑησόμεσϑα ib. ἡ 

448. 

᾿Εκδιδράσκειν. ἀλλάξας ἐξέδρασ᾽ ἱερὸν ᾿ 

ὄμμ᾽ αὐγᾶς ἅλιος Iph. T. 194. ἐξέ. 

ὃραν μιν Her. 14. Ü 

᾿Εκδικάζειν. πατέρων ἐκδικάζοντες φό- 

vov Sup. 1214. 

'Exówarde, dor. pro qrfjc. τ φϑιμένϑ, 

πατρὸς ἐκδικατὰν Sup. 1151. 

Ἐκδικεῖν. ὅσια δρᾷν τάνδ᾽ ἐκδικῶ Hel. 

1654. 
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"EkOwoc. ἔκδικος γεγὼς Hel. 1036. 
ἐδὲν ἔκδικον παϑὼν Al. 717. 

᾿Εκδίκως, τοῖσδέ γ᾽ οἴκοις ἐκδίκως προσ- 
ὠφελεῖν ΑἹ. 42. κακὲς ἐκδίκως τιμω- 
μένος Bel. fr. XXIII. 3. - 

"Exóoroc Ion. 1251. 
᾿Εκδοχή. νεοχμὸν ἐκδοχαῖς ἐπεισφέρει 
κακὸν Hip. 866. 

᾿Εκδῦναι. ἐξέδυ δίκης Sup. 416. ἐκδῦναι 
κακῶν Iph.'T. 602. ὄρφνης ἐκδὺς ai- 
Spía Her. 857. 

'Exei Med. 1078. ἐκεῖ ἐν de κείσομαι 
Hec. 418. ἔτ᾽ à» τι βόλέι τῶν ἐκεῖ 
φράζειν ἐμοί; ib. 1011. ἐκ ἰδὼν τἀκεῖ 
κακὰ Or. 527. rür ἐκεῖ λαβὼν ib. 
054. λέγει δὴ τί τῶν ἐκεῖ νεώτερον ; 
Ῥῃ. 716. ἐκεῖ μεϑ’ ἡμῶν ζῶντες Med. 
1058. εἴ τι κἀκεῖ πλέον ἔτ᾽ ἀγαϑοῖς 
ΑἹ. 747. κακεῖ τά γ᾽ αἰσχρὰ, κἀνϑάδ᾽ 
αἰσχύνην ἔχει An. 243, rjj ἐκεῖ «ρα- 
τηγίᾳ ib. 705. ὅταν τἀκεῖ ϑῶ κατὰ 
γνώμην ἐμὴν ib. 738. τἀνϑάδ᾽ ὄντα 
τοῖς ἐκεῖ λέξει φίλοις ib. 1069. ἐκεῖ 
ἦν Sup. 684. τἀκεῖ παρόντα πήματα 
ib. 686. τὸς ἐκεῖ ἐκλιπὼν μύϑες ib. 
839. ἐκτραφεὶς ἐκεῖ ib. 891.  S£- 
μενος εὖ τἀκεῖ Iph. A. 672. κἀκεῖ 
γενήσῃ διὰ μακρᾶς àzecíac ib. 1172. 
καραδοκήσω σὴν ἐκεῖ παροσίαν ib. 
1433. τὴν ἐνθάδ᾽ Αὖλιν ἀγντιϑεῖσα 
τῆς ἐκεῖ Iph. T. 358. ὀρϑῶς ποϑεῖς 
εἰδέναι τἀκεῖ ib. 542. τοῖς ἐμοῖς ἐκεῖ 
φίλοις ib. 583. τοῖς ἐκεῖ d ζῶσ᾽ ἔτι 
10. 771. ἐκ ἔς᾽ ἐκεῖ σὸς σύγγονος ib. 
805. δοκῶ d παρών σ᾽ ὁρᾷν ἐκεῖ ib. 
855. χερνίβων ἐκεῖ ib. 861. ἐκεῖ δᾶναι 
κταγεῖν Tr.878. xdkei χορεύσας Bac. 
21. ἐκεῖ χάριτες, ἐκεῖ δὲ πόϑος, ἐκεῖ 
δὲ Βάκχαισι ϑέμις ὀργιάξειν ib. 413. 
414. 415. Ζεὺς Es ἐκεῖ τις ib. 467. 
ἐκεῖ χόρευε ib. 511. ἣν ἀνὴρ ὀφϑῆς 
ἐκεῖ db.821. εἰ ἕξομεν κἀκεῖ μερίμνας 
Her. 594. ἡνίκ᾽ àv λεύσσῃς μ᾽ ἐκεῖ 
lb. 736. τῆς ἐκεῖ χάριν πάτρας Hel. 
149. τοῖς ἐκεῖ φίλοις 1b. 435. ἐκεῖ 

"re σεμνὸς ἦσϑα ib. 461]. ἐκεῖ νοσᾶμεν 
ib. 587. τἀκεῖ με μέγεϑος τῶν πόνων 
πείϑει ib. 599. ἐςίν τι kaket, καινϑάδ᾽, 
ὧν ἐγὼ λέγω ib. 1438. ὅϑεν Ἐρεχϑεί- 
δαις ἐκεῖ νόμος τίς ἐξιν Ion. 24. χῶρός 
ἐς᾽ ἐκεῖ ib. 983. κἀκεῖ κανϑάδ᾽ d δί- 
καιος εἶ ib. 384. ἄρα δῆτ᾽ ἐκεῖ pg 
ἔφυσας ; ib. 547. rór ἐκεῖ νῦν ἐσπά- 
ρημεν ib. 594, κρείσσω νομίζω ràv- 
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940', ἣ τἀκεῖ ib. 645. ὡς ἐκεῖ (quasi 
illic esset) Her. F. 956. ἐκεῖ χέρας 
σὰς ἁγνίσας κ. τ. X. ib. 1324. κακεῖ 
εὐτύχησεν El. 8. τὸ σωφρονεῖν ἐκεῖ 
μὲν αὐτὴν ἐκ ἔχειν ib. 924. τάἀκεῖ 
κατ᾽ οἴκος πάντ᾽ ἐπίςασϑαι καλῶς Pal. 
Fr. II. 5, 

'"Exci9ev. παρακαλεῖ ἐκεῖϑεν αὖ λύπη 
τις ἄλλη Hec. 587. τἀκεῖϑεν εὖ πε- 
πραγμέν᾽ ἐςὶν ib. 731. λέξειν τἀκεῖϑεν 
Or. 849. ἐκεῖϑεν, ἐνθάδε ib. 1962. 
cf. v. 1298, σάλπιγγες ἐκελάδεν ἐκεῖ. 
Sev Ph. 1110. εἰρήνη τἀκεῖϑεν réi- 
vow Med. 1004. καραδοκῶ τἀκεῖϑεν 
ib. 1117. ἐκεῖϑεν ἡμεῖς δυστυχεῖς . 
Hip. 343. τἀκεῖϑεν, ἣ τἀνϑένδε ; Sup. 
758. ἐκεῖϑεν cipi Iph. T. 541. cf. v. 
666. τὰς ἐκεῖϑεν τύχας ib. 1410. 
πότερα---φράσω τἀκεῖϑεν; Bac. 668. 
νόμοισι τοῖς ἐκεῖϑεν Her. 142. kar 
ἐκεῖϑεν ἄξομεν ib. 258. σωϑεὶς ἐκεῖ- 
ϑὲν Hel. 784. ἑλισσόμεσϑ᾽ ἐκεῖϑεν 
ἐνθάδε δυστυχίαισιν Ion. 1504. τὸ 
δυστυχὲς βία ἐκεῖϑεν ἔλαβες Fr. inc, 
CL. 3. 

Ἐκεῖνος. ἐκεῖνος εἶ σύ; Her. 945. et 
El. 581. τόδ᾽ ἐκεῖνο Med. 98. kd- 
κεῖνο νῦν ἄϑρησον An. 669. τόλεύς- 
ϑέρον ἐκεῖνο Sup. 438. ἐκεῖν᾽ à λή- 
σομαι Iph. Α.516. κἀπ᾽ ἐκεῖν᾽ ἔλϑω- 
μεν ib. 1392. τῦτ᾽ ἔς᾽ ἐκεῖνο Hel. 698. 
τόδ᾽ ἔς’ ἐκεῖν᾽ αἴνιγμα ib. 794. πένης 
ἐκ ἐκεῖν᾽ ἀπώλεσεν Ar. fr. XIX. 1. 
ἐκεῖνο δὴ πέπονϑ᾽, ὅπερ ἅπαντες βροτοὶ 
Cresph. fr. VI. 1. etc. 

Ἐκεῖσε. ἀπὸ πρόβατ᾽ ἐκεῖσε Or. 142. τὰς 
ἐκεῖσε κεῖϑεν ib. 145]. ἐνϑένδ᾽ ἐκεῖσε 
Ph. 98. κἀκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο ib. 273. 
cf. v. 320. τὸν νᾶν ἐκεῖσ᾽ ἔχει ib. 363. 
cf. v. 1427. ἐκεῖσε προσδόκα με Al. 
364. ἐκεῖσε δεῦρό τε An. 619. et sine 
τε And. fr. IV. ἐκεῖσε κεοἰκεῖσ᾽ ἀσπίδ᾽ 
ἐκτείνων χερὶ An. 1132. cf, Hel. 540. 
et 719. ἐκεῖσ᾽ ἀπάξει παρϑένον:; Iph. 
A. 714. ἐκεῖσε δὴ ^máveASe Iph. T. 
256. ἐλϑόντα ἐκεῖσε ib. 947. σ᾽ ἐκεῖσε 
καὶ πάλιν πέμψειεν Rh. 216, ἐκεῖσε 
πρῶτ᾽ ἄνελϑε Tr. 6]. ὃς πάντα τἀ- 
κεῖσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἀντίπαλ᾽, αὖϑις ἐκεῖσε--- 
10. 285. ἕλισσε τᾷδ᾽ ἐκεῖσε ib. 333. 
ἐκεῖσ᾽ ἄγε μὲ Bac. 410. ἤϊσσ᾽ ἐκεῖσε, 
κατ᾽ ἐκεῖσε lb. 625. ἐκεῖσε τίνι τρόπῳ 
κατήραμεν; ib. 1203. αὖϑις ἐκεῖσε 
Hel. 1155. ἐκεῖσε τὸν νῶν δὸς Ion. 
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1370. ἐκεῖσ᾽ ἀνοιξτέον Her. F. 1221. 

ἐκεῖσ᾽ ἔλα Phaéth. fr. VIII. 6. 

'Exgf)óNoc. Διὸς ἑκηβόλα Ion. 213. 

ἑκηβόλων τόξων Or. 273. et ἑκηβόλοις 

τόξοισιν Ph. 1115. et τοῖς ἑκ. τόξοισι 

Her. F. 472. 

“Ἕκητι Er. fr. I. 19. 

᾿Ἐκϑερίζειν. πάντας ἐξεϑέρισεν Eu. fr. 

II. 1. τῶν δὲ (sc. βίος) φϑίνει τε 

κἀκϑερίζεται Inus fr. XVII. 5. 
Ἔκϑεσις. ἔκϑεσιν τέκνα Ion. 956. 

"Ἔκϑετος. πέπυΞται τὸν ἐμὸν ἔκϑετον 

γόνον ; An. 70. 
᾿Ἐκϑηριᾶσϑαι. ἐκϑηριωϑεῖσα Bac. 1329. 

Ἐκϑύειν. ἐξέϑυσ᾽ ὁ Φοῖβος. ἡμᾶς Or. 

191.  £evucde ἱκτῆρας ἐκϑύει δόμων 

Ογ. 8370. τίνα μακάρων ἐκϑυσαμένϑς 
Fr. inc. CLV. 12. 

Ἐκϑυμιᾷν. κἀξεϑυμία σμύρνης ἱδρῶτα 

Ion. 1174. 
᾿Ἑκκαίειν. ἐκκαίειν τὸ φῶς Κύκλωπος 

Ογ. 629. ἐκκαίετε τὴν ὀφρὺν ϑηρὸς 

ib. 653. ἐκκαίαντες πύρσ᾽ ἐπ᾽ εὐσέλ- 

μων νεῶν Rh. 97. 

^ExkaAeiv. δίκα δίκαν ἐξεκάλεσσε Sup. 

614. τίς Κάδμον ἐκκαλεῖ δόμων ; Bac. 

170. 

᾿Ἐκκαλύπτειν. ἐκκάλυπτε νῦν ποϑ᾽ ἡμῖν, 

ὅστινας λέγεις Aóyec Iph. A. 872. 

ἐκκάλυπτέ νιν Her. F. 1202. ἐκκά- 

λυψον ἄϑλιον κάρα ib. 1226. ἐκκα- 
λύψας κρᾶτα Sup. 111. 

᾿ κκαρπᾶσϑαι. ἄλλης γυναικὸς παῖδας 
ἐκκαρπόμενος Ion.815. 
"Εκκαυμα τόλμης καὶ ϑράσες Fr. inc. 

VI: 2. 
᾿Ἐκκαυχᾶσϑαι. ὧν νιν ὅνεκα κτανεῖν 

Ζῆν᾽ ἐξεκαυχῶνϑ᾽ ((- e. ὥντο) Bac. 

91: 

᾿Εκκηρύσσειν. κἀκκηρύσσετο αὐτὸς πρὸς 
avr8 καλλίνικος Her. F. 960. 

'EkkAáCew. ἐκ δ᾽ ἔκλαγξ᾽ (i. e. ἐξέ- 

κλαγξε δὲ) πα ἀξύνετον Ion. 1204. 

᾿Ἐκκλείειν. ἐκκλείσομεν σφᾶς Or. 1127. 

ἐκκεκλείσμεϑα Her. F. 330. 

᾿ἘἘκκλέπτειν. ἐξέκλεπτον ἐκ δόμων πόδα 

Or. 1498. ἐξέκλεψεν, sc. ἐμὲ Iph. 

Τ. 28. ἐξεκλέψαμεν πέτροισι χειρῶν 

φάσγανα jb. 331. ἐξέκλεψας πῶς 

᾿Απόλλωνος γάμος; lon. 946. ὅτε 

μὴ ϑεὸς ἐκκλέπτει ib. 1245. τὸν μὲν 

πατρὸς ἐκκλέπτει τροφεὺς El. 16. ὃν 

λέγεσιν αὐτὸν ἐκκλέψαι φόνε ib. 286. 

ef. v. 540. 

EKAE 

᾿Ἐκκληΐζειν. ἐκκλήϊσσε ἄλλον ἄλλοσε 
séync Or. 1448. 

'"ExkAmoía. ἀκέσας vukréípsec ἐκκλησίας 
Rh. 139. 

"EkkNgroc. εἰς ἔκκλητον ᾿Αργείων ὄχλον 
Or. 611. ἐκκλήτων ἄπο ib. 947. 

᾿Ἐκκολυμβᾷν ναὸς Hel. 1625. 
᾿Εκκομίζειν. ὅς μ᾽ ἐκκομίζει Ph. 1000. 
τὸ πεπρωμένον δεῖ σ᾽ ἐκκομίζειν An. 
1270. κακκομιζόντων (i. €. καὶ ἐκκο- 
μιζέτωσαν) δεῦρο τὲς Lévec Iph. T. 

1206. ἐκκομίζειν δεῦρο Κασσάνδραν 

χρεὼν ΤῊ. 294. λέγω πρὸς πρύμνας 

γεῶν τήνδ᾽ ἐκκομίζειν ib. 1048. κακ- 

κομίζεϑ᾽ ἅρματα Hel. 1197. τέρας 
ἐκκομίζει πρὸς δώματα ἘΠ. 722. ἐκ- 
κομίζο Ph. 1δ80. ἐκκομίζε παῖδα 
An. 640. τὸ σὸν ἄγαλμα---πόλεος 
ἐκκομίζομαι Sup. 632. ἐκκομίζϑ σὴν 
κασίγνητον χϑονὸς Iph. T. 1473. 
δεῦρ᾽ ἐκκομισϑεὶς Ph. 860. γῆς τῆσδ᾽ 

ἐκκομισϑεῖσα Hel. 1199. 

᾿Εκκομψεύεσϑαι. ἐκκεκόμψευσαι Iph. A. 
333. 

᾿Εκκρεμάννυσϑαι. rà τέκν᾽ aUrüv" Apsoc 
ἐκκρεμάννυται El. 950. 

Ἐκκρήμνασϑαι. ἐκκρήμνασϑε πατρῴων 
πέπλων Her. F. 520. 

"Ekkpwroc. ἔκκριτοι νεανίαι Hec. 525. 
αἰχμάλωτόν τιν᾽ ἔκκριτον db. 2067. 
Τροία πόλεων ἔκκριτον μισϑμένη Tr. 
124]. 

᾿ἘκκυβιΞτᾷν. εἰς κρᾶτα πρὸς γῆν ἐκκυ- 
βιτώντων Sup. 692. 

Ἐκκυνηγετεῖν. τίς ἡμᾶς ἐκκυνηγετεῖ 

πότμος ; lon. 1422. 
᾿Ἐκκωμάζειν. ἐξεκώμασε εἰς ἄλλην χϑό- 
va An. 604. 

'"Exkoo8o Sat. ἀρ᾽ εἰς τὸ κάλλος ἐκκεκώ- 

φωται ξίφη ; Or. 1287. : 
᾿ἘΕκλαλεῖν. τὸ ἐκλαλᾶν Antiop. fr. X. 

2: ᾿ 

᾿Εκλαμβάνειν. παρ᾽ ἡμῶν ἔκλαβ᾽ ὃς ἔχω 

λόγος Lon. 1335. 
"ExMáumew. λαμπρὸν ἐκλάμπει σέλας 

Dan. fr. I. 3. ἑῷος ἡνίχ᾽ ἱππότης ἐξέ. 

λαμψεν ἀτὴρ Fr. inc. CXCVIII. 

᾿Ἐκλανϑάνεσϑαι. ἐκλαϑέσϑαι λύσσας 

Or. 325. ὡς ἐκλέλησμαί γ᾽, ἃ πάρος 
εἴπομεν Bac. 1271. 0 "vror ἐκλελή- 

σεται Alc. 196. 
Ἐκλέγειν. ἔϑος τόδ᾽ ἐξελεξάμην Sup. 

340. 
L , 1 , * » 

"ExAe(méty. ἐκλείπω σ᾽ ἐπὶ δυστυχίᾳ 
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Bac. 1306. ἔκλειπε βωμὸν kai ϑεη- 
λάτες ἕδρας Ion. 1306. ὄποτ᾽ ἐκλεί- 
πει χλόην ib. 1435. Θήβας ἔκλειπε 
Her. F. 1322. ϑήλεια ἤβη ϑᾶσσον 
ἐκλείπει δέμας 220]. fr. XI. 8. & ποτ’ 
ἐκλείπει δόμες Meleag. fr. XIII. 5. 
ἐκ δ᾽ ἔλειπον oikec An. 1040. τί δ᾽ 
ἐξελείπετ᾽ οἶκον écíav τ᾽ ἐμήν; Her. 
F. 554. ὅτ᾽ ἐξέλιπον μέλαϑρον Or. 
378. παρϑενῶνας ἐκλιπεῖν Ph. 89. 
τάσδ᾽ ἂν ἐκλίπῃ δύμες Hip. 796. ἕν’ 
ἁγνὸν βωμὸν ἐκλίπῃς ϑεᾶς An. 498. 
ϑάκος ἀπήνης ὡς ἂν ἐκλίπω καλῶς 
Iph. A. 0618. ἣν ἐκλίπῃς τι Ογ. 572. 
μέλλων Δελφέδ᾽ ἐκλιπεῖν πόλιν lon. 
65. ὡς παῖς ὁ νέος ἐκλίποι φάος ib. 

1186. cf. Hel. 845. et Her. F. 1073. 
"Apyyoc ἔκλιπε El. 1250. γῆς πατρῴας 
ὅρον ἐκλιπεῖν ib. 1315. τρίβωνες &- 
λείποντες κρόκας Aut. fr. III. 12. 
ἐκλιπόντα δώματα Or. 925. ἐκλιπὼν 
Φοίνισσαν ἐναλίαν χϑόνα Ph. 6. Τευ- 
μησσὸν ἐκλιπόντα ib. 1107. Φοίβε 
ἐκλιπὼν χρητήριον Med. 667. τὴν 
ἐμὴν ἄναγνον ἐκλιπὼν φρένα Hip. 
1448. τὲς ἐκεῖ ἐκλιπὼν μύϑες Sup. 
839. Θρονιάδ᾽ ἐκλιπὼν πόλιν Iph. A. 
264. ἀκτὰς ἐκλιπὼν ϑαλασσίες Iph. 
T. 286. ἐκλιπὼν τὸν ὅρκον ib. 750. 
et ὅρκον ἐκλιπόντες Sup. 1193. Κι- 
ϑαιρῶν᾽ ἐκλιπὼν Bac. 660. Νύμφας ὀ- 
ρείας ἐκλιπὼν Ογ. 4. ἐκλιπὼν γῆν τήν- 
δὲ Hel. 150. ἐκλιπὼν 968 δάπεδα Ion. 
576. S3e8 μαντεῖον ἐκλιπὼν ib. 1122. 

- ἐκλιπὼν φάος Her. Ἐ᾿. 1348. Σιδώνιον 
dev ἐκλιπὼν Phry. fr. 1.1. ἐκλιπὼν 
ἤϑη re καὶ νομὸν βίο Pol. fr. I. 7. 
πατρίδος ἐκλιπόνϑ᾽ (i. e. ἐκλιπόντε) 
Üpsc Sup. 147. olkec ἐρήμες ἐκλι- 
πόντες Iph. A. 806. ἐκλιπόντες 
Ἑὐβοϊδ᾽ ἀκτὰν Her. 84. παρϑενῶνας 
ἐκλιπᾶσα Ph. 128]. ἐκλιπᾶσα γεκρῶν 
yósc ib. 1629. ἐκλιπᾶσα πέδον An. 
914. δώματ᾽ ἐκλιπᾶσα ib. 1050. ἐκ. 
λιπᾷσα κερκίδας Bac. 1234. τὴν ἐν- 
ϑάδ᾽ ἐκλιπᾶσ᾽ ἀλητείαν πικρὰν Hel. 
940. ἐκλιπᾶσαι ποικίλ᾽ ὡς πῶλοι 
Cvyà--Bac. 1054. ἃ. »üv ἐκλέλοιπα 
An. 37. ἐκλέλοιφ᾽ ἑορτὰς Tr. 452. 
δώματ᾽ ἐκλελοιπέναι Bac. 217. ἐκλέ- 
Aovre φέγγος Hel. 327. ἐκλέλοιπ᾽] 992. 
ἤδη τὸν ἱερὸν τρίποδα καὶ χρητήριον ; ᾿Εκμαρτυρεῖν τὰς αὑτῷ τύχας εἰς πάντας Ion. 512. ῥώμη ἐκλέλοιπεν Her. F. CEd. fr. XIII. 1. 230. ϑήρας μόχϑον ἐκλελοιπότα ΗἸρ.} Ἐκμάσσειν. ἔκμασσε Her, F. 1400. 

52. καἰκλελοιπότα céyac Iph. A. 
1099. ϑύρσον ἐκλελοιπότα Bac. 1052. 
ποίαν γαῖαν ἐκλελοιπότα; JEg. fr. 
20]. 

᾿Εκλιμπάνειν. ἡνίκ᾽ ἐξελίμπανον δόμος 
πατρῴες Med. 800. 4 ποτ᾽ ἐξελίμπα- 
γον ϑρυλλᾶσα ἘΠ. 909. 

᾿Εκλογίζεσϑαι. ἀρ’ ἐκλογίζομαί γε 
πρὸς τὸ δυσμενὲς μᾶλλον φρένας; 
Hec. 745. ἐδεὶς αὑτῷ ϑάνατον ἐκλο-- 
γίζεται Sup. 482. ἐξελογίσω τὰ 
χρητὰ, τὰ ἀναγκαῖά γε Iph. A. 1410. 

᾿Εκλοχεύεσϑαι. τεῦχος νεοσσῶν ἐκλο- 
χεύεται Hel. 265. ἐκ ἀδάκρυτος ἐκ- 
λοχεύῃ Ion. 1458. 

Ἔκλύειν. ποδῶν σῶν μόχϑον ἐκλύει 
Ph. 702. ἐκλύεϑ᾽ ἁρμὲς Med. 1315. 
et Hip. 825. et ἐκλύσαϑ᾽ &pudc Hip. 
809. τὴν σὴν ἁμαρτίαν ἐκλύει κάκης 
ib. 1335. τότες χαλεπῶν ἐκλύοντες 
μόχϑων ἘΠ. 1353. πόσιν ἐκλύσασα 
Al. 37. ϑανάτα νιν ἐκλύσασϑε An. 
819. γεκρὲς ἐκλύσομαι Sup. 8340. 
ἐκλύσασϑαι τὰ νείκη Epist. V. 

ἤΒκλυσις. φανεῖ κακῶν ἔκλυσιν Iph. 
T. 899. 

᾿Εκλυτήριον πατρίδος Ph. 976. 
"EkAvroc. ἔκλυτοι ἀμφώβολοι An. 
1184. ἔκλυτοι πρόκεισϑέ pov Tr. 
1179. 

᾿Εκμαίνειν. τὸ ϑῆλυ σπέρμα ἐξέμῃνα 
δωμάτων Bac. 36. φόβῳ τέτρωρον 
ἐκμαένων ὄχον Hip. 1229. 

"Expakrpov ποδῶν El. 535. 
'ExuavSávav. τάδ᾽ ἐξεμάνϑανεν Iph. 
T. 667. τὲς φύσαντας ἐκμαϑεῖν ϑέ- 
λων Ph. 34. ἐκμαϑεῖν σέϑεν πάρα 
ib. 870. ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐκμαϑεῖν 
σαφῶς Med. 220. αὐδὴν τῶν ἔσωϑεν 
ἐκμάϑω Hip. 567. ὡς ἂν ἐκμάϑω, εἴ 
vC Ks T7 AS An 1416; ἐκμαϑεῖν σπε- 
δὴν ἔχων ib. 1051. ἀρέρας ἐκμάϑωσι 
γηπονεῖν Rh. 75. δεῖ πόλιν τήνδ᾽ 
ἐκμαϑεῖν Bac. 39. 1 ὀρϑῶς ἐκμά- 
Snc Cy. 672. τὸ κρανϑὲν ὡς ἂν ἐκ- 
μάϑω παιδὸς πέρι Ion. 77. ἐκμαϑεῖν 
ϑέλω- ἰδ. 206.. πάντ᾽ ᾿Αχαιῶν ἐκμα- 
ϑὼν βελεύματα Rh. 156. ἐκμαϑᾶσα 
εὖ Hel. 327. 

ἜἘκμαργᾶν. ἐξεμαργώϑης φρένας Tr. 
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᾿Εκμετρεῖν. ποῖον χρόνον ἔτ᾽ ἐκμετρῆ- 

σαι χρὴ πρὸς ἤΙλιον «Xov; Iph. A. 

816. κύκλος τόρνοισιν ἐκμετρόμενος 

'Thes. fr. V.3. 

᾿Εκμιμεῖσϑαι. Ἰξίον᾽ ἐν δεσμοῖσιν ἐκ- 

μιμήσομαι Her. F. 1298. φωτὸς κα- 

xépys σχήματ᾽ ἐκμιμέμενον Antiop. 
fr. XXX. 2. 

"Expec8y. Διόνυσος ἡμᾶς ἐξεμόσωσεν 

τάδε Bac. 823. 

'ExgoxSeiv. ὃς τῷ τυράννῳ πλείον᾽ 

ἐκμοχϑῆ βίον Sup. 451. πόνων, ὃς 

ἐξεμόχϑον Iph. T. 84. et ὃς ἐξεμό- 

χϑεις 10. 1455. ταῦτ᾽ ἐξεμόχϑεν " Ex- 

τορος κατὰ séyac Tr. 64]. οἵπερ 

αὐτὴν ἐξεμόχϑησαν δορὶ ib. 873. τς 

üAXec ἐξεμόχϑησεν πόνϑες Her. F. 

29. τὰς τῶν ϑεῶν ὕστιξ ἐκμοχϑεῖ 

τύχας ib. 309. ἐκμοχϑϑσα κερκίσιν 

πέπλες El. 307. ὅσοι δεσμοῖς ἐκμε- 

μόχϑηνται Dic. fr. XIV. 5. 

"Ekvebsw. ἐκνεύει πάλιν Ph. 927. πῶς 

ἂν ἐκνεῦσαι δοκοῖς ; Hip. 470. ὥστε 

μή ποτ᾽ ἐκνεῦσαι πάλιν ib. 893. εἰς 

τὸ τῆς 9e8 γ᾽ ἐξένευσας εἰκότως Iph. 

'T. 1186. ἐξένευσ᾽ ἀποτῆναι πρόσω 

10. 1330. ὡς ἐξένευσα μόγις Cy. 573. 

εἰς ϑάνατον ἐκνεύοντε Ph. 1274. 

Ἐκνικᾷν. ὁ χρυσὸς ἐκνικᾷ τάδε Lon. 

6029. 

Ἐκνίπτειν. ὡς φόνῳ φόνον μυσαρὸν 

ἐκνέψω Iph. Ἔν 1924; 

Ἕκέσιος. —ékeotQ τρόπῳ Med. 751. 

τὴν ἑκέσιον φυγὴν Sup. 151. éxecía 

νόσος Dic. fr. VII. 4. 

*Execíoc Tr. 1037. 

Ἐκπαγλᾶσϑαι. πατέρα σὸν ἐκπαγλέ- 

μένος Or. 888. τὰμὸν εἶδος ἐκπα- 

γλεμένη Tr. 929. ἐκπαγλόμεναι 

Hec. 1157. 

᾿Ἐκπαιδεύειν. τίς ὑμᾶς ἐξεπαίδευσεν 

πόλις; Cy. 275. ὁμοίαν χϑὼν ἅπα- 

σιν ἐξεπαίδευσεν ὄψιν Alex. fr. XII. 

δ. ἐλευϑέροισιν ἐκπεπαίδευμαι τρό- 

ποις Inus fr. XIV. 5. 

'"Ecratósvpa νυκτὸς Cy. 597. 

᾿Εκπαίζειν. πολύ με δόξης ἐξέπαισαν 

ἐλπίδες Her. F. 460. 

᾿Εκπατάσσειν. φέρ᾽ ἐκπάταξον Cy. 152. 

κακοῖσιν ἐκπατάσσεοσν — Her. FE. 

888. 
^Ercmabew. ἐκπαύσω μόχϑες Ion. 144. 

Ἐκπείϑειν. πῶς ἐϊζέπεισας δεῦρό σοι 

σπέσϑαι sparóv; Ph. 429. ἐξέπεισεν 

ἘΚΠῚ 

(sc. τὸν ταῦρον) εἰσβῆναι δόρυ Hel. 

1584. ὡς ἐξέπειϑε τὸν κατασπείραντά 

σε Her. F.469. 

᾿Ἐκπειρᾶσϑαι. κἀξεπειράϑην τέκνων 

Sup. 1089. 
, L . ^ ᾽ 7 

Εκπέμπειν. πολὺν χρυσὸν ἐκπέμπει 

λάϑρα Ηεο. 10. ἐξέπεμψά σε χϑονὸς 

ib. 247. πατήρ νιν ἐξέπεμψεν ib. 

768. ἡ Διὸς δάμαρ νιν ἐξέπεμψε δω- 

μάτων Med. 1285. τῶνδέ μ᾽ ἔκπεμ- 

ψον δόμων An. 990. ἔκπεμπε παῖδα 

δωμάτων Iph. A. 1110. ὡς χέρνιβάς 

τε καὶ σφάγι ἐξέπεμπέ σοι Iph. T. 

385. ἐκπέμπειν χϑονὸς γυναῖκας ib. 

1467. cf. Tr. 410. et Ion. 1345. 9 

σε δόλην κλῆρος ἐκπέμπει πάτρας Tr. 

1271. ἔκπεμπε γῆς τῦσδε Her. 106. 

ἐκπέμψω  sóAov Hel. 1443. τὸς μὲν 

ἐξέπεμπον lon. 640. ἄρδην ἂν ἐξέ- 

πεμψας (sc. ἐμὲ) εἰς dós δόμες ib. 

1274. εἴδωλον Ἑλένης ἐξέπεμψ᾽ εἰς 

Ἴλιον El. 1283. τὸν ϑανόντα---ἐκ- 

πέμπειν δόμων Cresph. fr. I. 4. ἐκ 

ἄν μιν ἐξέπεμπον eic μάχην δορὸς Er. 

fr. I. 29. πολὺν πέλανον ἐκπέμπει 

δόμων ejusd. fr. XVI. 1. βίᾳ πρὸ 

τῶνδε δωμάτων ἐκπέμπομαι ΤΥ. 897. 

Ἐκπεραίνειν. ἵν᾽ ἐκπεράνῃ βίοτον Her. 

F. 428. παλαιὸς χρησμὸς ἐκπεραίνε- 

ται Cy. 692. cf. Ion. 785. 
ἜἘκπερᾷν. κλίμαι᾽ ἐκπέρα ποδὶ Ph. 

100. ἐκπερᾶσαι κῦμα συμφορᾶς Hip. 

824. ἄξεινον ---- ἐκπερᾶσαι ποντίαν 

ξυμπληγάδα An. 795. δωμάτων ἐκ- 

περᾷ ib. 824. et Hel. 1401. ὃς ἀκέν- 

&vvov βίον ἐξεπέρασε Iph. A.18. καα 

λὸν ἐκπερᾷ μελάϑρων Cy. 510. πέ- 

pav— Efjpov ἐξεπέρασ᾽ ὄχϑον Her. 

F. 387. ἐκπερῶν πάγον Δίας 'ASá- 

νας Her. 849. 

"ExwépSew. Φοίβο ναὸν ἐκπέρσαι An. 

1096. πᾶσαν Ἑλλάδ᾽ ἐκπέρσαι δορὶ 

Rh. 472. Τροίαν ἐξέπερσα Hel. 812. 

Ἴλιον ἐκπέρσων Ἴτ. 804. 

"Rereravrüvaw ἐκπετάσϑσι πόδα ναὸς 

Iph. T. 1186. ἐπὶ κῶμον ἐκπετασϑεὶς 

Cy. 495. 

Ἐβκκπηδᾷν. ὅϑεν δροσώδης ὕδατος &k- 

πηδᾷ νοτὶς Bae. 704. ἐκ δὲ πηδήσας 

ἐγὼ Hec. 1172. 
ἘἘκπιμπλάναι. πεδία ἐξεπίμπλασαν 

φεύγοντες Ph. 1479. ὄμματ᾽ ἐξεπίμ- 

πλαμεν An. 1088. ἱερὰ ἐξεπίμπλασαν 

φόβῳ Sup. 722. φυγῇ ἐξεπίμπλαμεν Lb dz. a E E m 
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várac Iph. T. 324. ἐκ δ᾽ ἐπίμπλα- 

EKILO 

1276. μηδ᾽ ἔκπληξιν ξείναις παρέχω- 
μεν δρόσε κρατῆρας x. r. X. Ion. 1194.| μεν Iph. A. 604. ἔκπληξιν ἡμῖν προσ- 
ὄρϑιά τ’ ἐξεπίμπλατο βοῆς κελεύϑαε 
φϑέγματα Hel. 1591. 

, f ^ 73 , , Ἐκπίνειν. τὸν οἶνον ἐκπίνεις λάϑρα; 

Cy. 549.. ἐκπιεῖν κύλικα μίαν ib. 163. 
ἐκπιεῖν ὅλον πίϑον ib. 216. ἔκπιε ib. 
560. ἔμκπιϑιε db. 567. 

᾿Εκπίπτειν. πρὸς αὐτὸν ναὸν ἐκπίπτει 
κλύδων Iph. T. 1190. ἡνίκ᾽ ἐκπίπτει 
χϑονὸς El. 54]. ἐξέπιπτον ἀντύγων 
ἄπο Ph. 1200. ἐκπέσῃ φίλας καρδίας 
Hec. 1026. ὡς μήτ᾽ ἀχρήμων σὺν 
τέκνοισιν ἐκπέσῃς Med. 461. δωμάτων 
ἐκπεσεῖν Án. 876. ἐκπεσεῖν χϑονὸς 
Her. 228. ἐκπεσεῖν μελάϑρων ib. 
476. ἐξέπεσον εἰς γῆν τήνδε Hel. 
416. μὴ ᾿κπεσεῖν δόμων lon. 48. ἐκ 
τῆς ἐπιτήμης ἐκπεπτωκότες Meleag. fr. 
XI. 3. τῆσδε χώρας ἐκπεσὼν Hip. 
897. vavayóv ἐκπεσόντα Mel. 546. 
cf. v. 1227. βίᾳ ἐκπεσὼν spor8 λέχες 
Her. F.555. μή μ᾽ ἔρημον ἐκπεσᾶσαν 
εἰσίδης Med. 712. ἐκπεσῶσα δεμνίων 
Al. 184. ἐκπεσᾶῶσα τῆσδ᾽ ἀλητεύω 
χϑονὸς Her. 516. vid. etiam Med. 
450. et 458. ubi est ἐκπεσῇ χϑονὸς, 
in fut. 1. med. 

"Ἔκπλεϑρος. κῶλον ἔκπλεϑρον Med. 
1181. ἔκπλεϑρον δραμὼν ἀγῶνα. El. 
888. 

᾿Εκπλεῖν. ἐξεπλεύσατ᾽ εἰς γαῖαν ᾧρυ- 
γῶν Cy. 288. ἐκπλεῦσαι χϑονὸς Hel. 
747. 

"Ἔκπλεως. ἔκπλεως δαιτὸς opeciós Cy. 
- 246. ἔκπλεως ὧν τῆς ἀναισχύντα βο- 
ρᾶς ib. 415. 

᾿Ἐκπλήϑειν. ἐνθάδ᾽ ἐκπλήσω βίον Hec. 
1270. ἐκπλήσειν κακὰ ΟΥ. 293, πολλὰ 
φιλήματ᾽ ἐξέπλησε ib. 463. ὥστε σ᾽ 
ἐκπλῆσαι χαρᾶς Ph. 174. τὰς σὰς 
ἀρὰς ἔοικεν ἐκπλήσειν ib. 1435. τερ- 
πνὸν ἐκπλῆσαι βίον Al. 167. δρόμες 
πολλὲς ἐξέπλησα καμπίμες Iph. T. 81. 
κρατῆρα ἐξέπλησεν ὡς δεκάμφορον Cy. 
387. πολλὰ poxSQuar ἐξέπλησὰς 
Hel. 741. πανταχῆ ἄςεος ζητῶν νιν 
ἐξέπλησα lon. 1108. δέκ᾽ ἐκπλήσας 
ἔτη Or. 656. κίνδυνον ἐκπλήσαντα 
Iph. T. 90. πεπρωμένην μοῖραν ἐκ- 
πλήσας φόνε El. 1200. 

"Εκπληξις. ἔκπληξις ἂν γένοιτο Ph. 
736. καμοὶ ἔκπληξις πάρα ib. 968. 
τίν᾽ ἔκπληξιν νέαν φίλοις ἀὺτεῖς ; ib. 

τιϑεῖς Mel. 556. εἰς ἔκπληξιν ἀνϑρώ-: 
πων Fr. inc. XVI. 3. 

Ἔκπληρδν. λιμένα Ναυπλίειον ἐκπλη- 
ρῶν πλάτῃ Or. 54. ἑκατὸν ἐχίδναις 
ἀσπίδ᾽ ἐκπληρῶν Ph. 1142, σελήνας 
δώδεκ᾽ ἐκπληρομένας Al. 433. 

᾿Εκπλήσσειν. ὅ μ᾽ ἐκπλήσσει λόγε Or. 
548. σοὶ ἐκπλήσσεσί με λόγοι Hip. 
934. νέων ἀνδρῶν ϑόρυβος ἐξέπλησσέ 
με Sup. 160. μὴ λόγοις ἔκπλησσέ με 
Iph. T. 778. ἐξέπληξάς με Ion. 241. 
cf. v. 403. ἐδέ μ᾽ ἐξέπληξ᾽ ó08 πονηρὸς 
ἐδεὶς ib. 635. ἵνα μάλιτά γ᾽ ἐκπλή- 
Bev ἀνθρώπος 8158. ἔτ. I. 28. τί £z 
T8 παρόντος ἐκπλῆσσον λόγε; Iph. T. 
240. ϑυμὸν ἐκπλήξασα Med. 640. 
ἐξεπλήσσε τῇ τύχῃ τῇ τῶν ϑεῶν Iph. 
Α. 851. ἔκ τοι πέπληγμαι Hip. 342. 
et Her. F. 1105. λέκτροις ἐν aig- 
χροῖς εἶδον ἐκπεπληγμένες Antiop. fr. 
XXVII. 2. κακπεπληγμένη κέντροις 
ἔρωτος Hip. 38. κἀκπεπληγμένη φόβῳ 
Iph. A. 1535. cf. Bac. 604. ὦ----σύγ- 
yov. ἐκπεπληγμένη Iph. T. 795. ἀν- 
δρὸς χάρισιν ἐκπεπληγμένην | Hel, 
1413. ψυχὰν ἐκπληχϑεῖσ᾽ A Sov φρίκᾳ 
Tr. 188. ϑάμβει ἐκπλαγέντες Rh. 
291. ἔρωτι ϑυμὸν ἐκπλαγεῖσα Med. 
8. 

, - f Ἐκπνεῖν. ἐπεὶ ἐξέπνευσεν ᾽Δγαμ. βίον 
Or. 400. ἴσως ἂν ἐκπνεύσειεν ib. 699. 
ἐκ δ᾽ ἔπγευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς δεινὰς Ph. 
888. ἐξέπνευσαν ἄϑλιον βίον ib. 1463. 
ἐν γυναικῶν χερσὶν ἐκπνεῦσαι βίον 
Her. 566. cf. Hel. 141. et Ion. 1600. 
ταχὺ πρὸς πατρὸς ἐκπνεύσετε Her. 
F. 885. ἐκπνέων ψυχὴν ἐμὴν Or. 
1163. ϑυμὸν ἐκπνέων Bac. 620. ἐκ- 
πνέων βίον Her. F. 980. μητρὸς ἐκ- 
πνεόσας (i. e. ὅσης) El. 1220. κυβισ- 
τητῆρας ἐκπεπνευκότας Ph. 1158. πε- 
τρίναις ῥιπαῖσιν ἐκπνεύσαντες Hel. 
1133. 

᾿Ἐκπνοή. ϑανασίμοισιν ἐκπνοαῖς Hip. 
1438. 

Ἐκποδών. ἐκποδὼν χωρήσομαι ' Eká(3n 
Hec. 52. ἐκποδὼν ἄπειμι 10. 1054. 
8X ἕλξετ᾽ αὐτὸν ἐκποδὼν βίᾳ; ib. 1282. 
, , - , , δι ἀπελϑέτω τοῖς λόγοισιν ἐκποδὼν ΟΥ. 
547. ἐκ ἐκποδὼν εἶ ib. 1161. et ἐκ 
ἐκπ. ἴτε ib. 1447. τυράννοις ἐκποδὼν 
μεϑίξασο Ph. 40, ὅπο χϑονὸς τῆσδ᾽ 



EKIIO τ 

ἐκποδὼν μάλιτ᾽ ἔσῃ ib. 985. 
φεύγει πᾶς τις ἐκποδὼν φίλος Med. 

561. καί μοι τὸ σὸν ἐκποδὼν £so Xóye 
ib. 1222. 8 φεύγεσιν ἐκποδὼν Seàc 
Hip. 457. ἐκποδὼν ἄπελϑε ib. 708. 
ἐκποδὼν τὰς Al. 637. κἀκποδὼν εἶναι 
γέοις Sup. 1113. παρεῖσά γ᾽ ἐκποδὼν 
τὸ δυσμενὲς lph. A. 1376. ἐκποδὼν 
ἔχειν μιάσματος Iph. T. 1226. ἐκ- 
ποδὼν τῇ ξυμφορᾷ ἄπειμι Bac. 1146. 

ἀποτᾶσ᾽ ἐκποδὼν Hel. 1029. ἀφίΞτασϑ᾽ 
ἐκποδὼν ib. 1044: ἐκποδὼν ἔλα Her. 
F.819. ἐκποδὼν φόνϑ ib. 1034. Sáva- 
rov ἐκποδὼν ἔχων Fr. inc. LXXXI. 

4. ἄπιϑ᾽ ἐκποδὼν Fr. inc. D. 23. 1. 
᾿Ἐκπονεῖν. ἃ εἰς ἀδελφὴν καιρὸς ἐκπο- 

- O 2 φῶ A - QU 
νεῖν Or. 122. ἐκπογεῖν pe, SC. 

εἰκός ἐξι Ph. 986. τἀντεταλμέν᾽ 

ἐκπονεῖν ib. 1042. ἐκ ἐκπονθμεν, sc. 
τὰ χρητὰ Hip. 381. ἐκπονεῖν βίον 
λίαν ib. 407. πέπλοισιν ἐκπονεῖ ib. 
032. τῶν ἐκδήμων φίλων ἐκπονεῖν 
τύχας An. 1068. ὅ εἰς κράνος βλέ- 
ψαντα---χρῆν ἐκπονῆσαι Sup. 319. 
τὸν (i. e. ὃν) Χείρων ἐξεπόνασεν Iph. 
A. 209. ἐκπονθσ᾽ ἑκόντες ιὉ. 3067. 
ἄλλης ἐκπόνει μνητεύματα γυναικὸς 
Hel. 1530. εἰ τὲς ϑεὲς ἄκοντας ἐκ- 

πονήσομεν φράζειν, à μὴ ϑέλϑσιν Ion. 
375. ἐφ᾽ à τετάγμεϑ᾽, ἐκπονήσομεν 
ib. 1040. τὴν τεκᾶσαν ἐκπόνει ib. 

1355. τῶν ἐμῶν τέκνων ἐκ ἐκπονήσω 

Sávarov; Her. F. 581. ἐκπονεῖν ὁ 
ῥᾷδιον Cresph. fr. XII. 1. πατρίδος 
ἐκπονεῖν σωτηρίαν 'Tem. fr. V. 2. κακ- 
πονεῖν, ἃ πρὸς χάριν μέλλῃ λέγειν Fr. 
inc. CLII. 2. παρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐκπονῶν 

Or. 652. τάδ᾽ ἡμῖν éxmovepéívawwr 
Med. 241. ἐκπονεμένων σκληρὰς διαί- 
rac Meleag. fr. IX. 4. 

᾿Εκπορεύειν. ἐκπορεύετ᾽ lokásmv δόμων 
Ph. 1075. ἐκπορεύσομεν σὺν μητρὶ 
παῖδας Her. F. 723. 

᾿Ἐκπορϑεῖν. ἐκπορϑεῖτε Τροίαν Iph. A. 
1398. ὅστις ἐκπορϑεῖ πόλεις Tr. 95. 

cef. Bel. fr. XXV. 7. κρᾶτ᾽ ἐκπορϑη- 
Seo οἰκτρῶς Tr. 142. 

᾿Ἐκπορϑήτωρ. πόλεος ἐκπορϑήτορες Sup. 
1222. 

᾿Ἐκπορϑμεύειν. ἐκπεπόρϑμευται χϑονὸς 

Hel. 1195. et 1533. ubi active poni- 
tur, abduzit. 

Ἐκπορίζειν. 

γλῶσσ᾽ ἐκπορίζει An. 644. 
νεῖκος ἀνϑρώποις μέγα 

ἄδικα ἐκ- 

πένητα] 

ἘΚΣΤ 

πορίζων Dac. 1040. κρυφαῖον εἷς 

παῖδ᾽ ἐκπορίζασαι φόνον lon. 1114. 
εἰς γῆν ὄμβρος ἐκπορίζεται Sis. fr. I. 
36 

᾿Ἐκποτᾶσϑαι. ϑυμὸν ἐκπεπόταμαι El. 
177. 

ἜἘκπράσσειν. πῶς vw ἐξεπράξατε ; Hec. 
515. ματρὸς ἐκπρᾶξαι φόνον Or. 416. 
cf. Med. 1305. Iph. A. 512. et Her. 
Ἐς 1079. ταῦτα ϑεῶν τις ἐξέπραξεν 
ΑΙ. 299. cf. Iph. A. 393. δόλιον εὐνὴν 
ἐξέπραξε Mel. 20. μὴ ἐκπράξωσιν 
αἵματος δίκην Her. F. 43. ξὺν οἷς τὰ 
κάλλιτ᾽ ἐξέπραξε ib. 1988, ἐξέπραξας 
ἄχεα El. 1191. τὸν καλλένικον κλεινὸν 
ἐξεπράξατο εἰς γόον Bac. 1159. 

ἘἘκπρέπειν. ὦ μέγιτον ἐκπρέπεσ᾽ εὐψυ- 
χίας Her. 597. 

'"Ekmpemic. υἱὸς κάλλος ἐκπρεπέςατος 
'[r. 987. εἶδος ékmperesár γυνὴ Al. 
994. 

Ἐκπροϑυμεῖσϑαι. τί ἐκπροϑυμῇ τῶνδ᾽ 
ἀπαλλάχϑαι γάμων ; Ph. 1672. 

᾿Εκπροΐημι. τὰν ἀένναον παγὰν ἐκ- 
προϊεῖσαι Ion. 119. 

᾿Εκπροκρίνειν. πόλεως ἐκπροκριϑεῖσ᾽ 
ἐμᾶς Ph. 222. 

Ἐκπτήσσειν. οἴκων μὲ ϑάμβει τῷδ᾽ 

ἐξέπταξας Hec. 180, 
᾿Εκπτοεῖσϑαι. ἐξεπτοήϑη Cy. 184. 

᾿ἘἘκπυνϑάνγεσϑαι. 780 ἐκπυϑέσϑαι ταῦτα 
Ph. 775. ἵν᾽ ἐκπυϑώμεϑα, πόϑεν πά- 
ρεισι Ογ. 94. εἰ μὴ ἐκπύϑοιτ᾽ ἀφιγμέ- 
νον Hel. 823. ἐκπύϑωμαι, τί καινὸν 
ἦλϑε δώμασι χρέος Her. F. 529. 
κἀκπυϑώμεϑα δόλης γυναικὸς El. 109. 

Ἔκπυρδν. αὑτῶν ἐκπυρθσι σώματα ; 

Tr. 301.  Aépvac ὕδραν ἐξεπύρωσε 

Her. F. 421. Πριάμοιο γαῖαν ἐκπυ- 

ρώσων Iph. A. 1070. ὃς ἐκπυρδται 
λαμπάσιν κεραυνίαις Bac. 244. 
Ἔκπωμα. χρυσέων ἐκπωμάτων Ion. 

1375: 

'Expaívew. ἐγκέφαλον ἐξέῤῥανε Cy. 
401. 

᾿Εκρύεσϑαι. εἰ μή σε γῆρας πολιὸν 
ἐξεῤῥύετο Bac. 258. 

Ἐκσπᾷν. ἣν ἐκσπάσωμαί γε βόλον El. 

582. 
᾿Ἐκσπένδειν Ion. 1193. 
Ἐκςέφειν. πάντας βωμὲς προσῆλϑε 

καξέξεψε Al. 169. τέκν᾽ ὁρῶ Ξολμοῖσι 

γεκρῶν κρᾶτας ἐξετεμμένα Her. F. 

520, 

εὐ Ὁ CREDERE — — 
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᾿Βκτελευτᾷν. πρὶν ἄϑλως ἐκτελεντῆσαι 
Her. F. 827. 

᾿Ἐκτελής. ἐκτελῆ νεανίαν Ion. 780. 
᾿Εκτέμνειν. μήτ᾽ ἂν γε τὸν σὸν πλόκα- 
μον ἐκτέμῃς τριχὸς Iph. A. 1438. 

᾿Εκτήκειν. ἐκτέτηκα καρδίαν ματρὸς, τὴν 
δ᾽ ἔτ᾽ ἐκτήκω γόοις Hec. 433. Sq. ὄμ- 
μα ἐκτήξεσ᾽ ἐμὸν δακρύοις Or. 134. cf. 
v. 928. ἔκ rot μὲ τήξεις ib. 1047. 
ὄμματ᾽ ἐκτήξω πυρὶ Cy. 458. μὴ 9á- 
κρυσιν ἐκτήξῃς χρόα Hel. 1435. ἐξε- 
τηκόμην γόοις Or. 858. 

"Exríew. 'Opésn μή vor ἐκτίσῃ δίκην 
El. 260. μή ποτε Κρέοντι ϑάνατον 
ἐκτισαίατο Her. F. 547. ἐνδίκως ἐκ- 
τίσῃ πόσιν Med. 267. 

᾿Εκτιϑέναι. κἀκτίϑησιν ὡς ϑανέμενον 
Ion.18. ἐκϑεῖναι βρέφος ῬΗ. 25. τὸν 
παῖδ᾽ ἐξέϑηκε δωμάτων Ion. 344. cf, v. 
350. 954. 1366. 1398. et 1413. et 
Melan. fr. XXI. et XXIII. 2. κῦμ’ 
ἐξέϑῃκε ταῦρον Hip. 1214. ἐκϑεῖναι 
κἠτεὶ φορβὰν And. fr. 1. τὸν ἐκτε- 
Sévra παῖδα Ph. 36. et ἐκτεϑεὶς παῖς 
Ion. 345. ϑηρσὶν ἐκτεϑεὶς ib. 951. 

'"Ekrívew. | ὄλβον δωμάτων ἐκτίνομεν 
Hip. 626. χάριτας πατρῴας ἐκτίνων 
Or. 453. ἀντίποινα ἐκτίνων Her. F. 
7559. ἔχϑραν πατρῴαν ἐκτίνων ib. 
983. 

"Ekro3ev An. 976. 
᾿Εκτοξεύειν. - σᾶ τὸ σῶφρον ἐξετόξευσε 
φρενὸς An. 365. 

"Exromoc Bac. 69, 
'Ἑκτορεία χεὶρ Rh. 762. 
"Exróptoc. πρὸς εὐνὰς τὰς "Exropéac 

Ll: 

᾿Εκσφραγίξζεσϑαι. ἐκ γὰρ ἐσῴφραγιο- 
μένοι δόμων καϑήμεϑα Her. F. 53. 

᾿Εκσώζειν. ἔκσωσον τέκνα Or. 1234. 
ἐγώ νιν ἐξέσωσα ib. 1633. πατρῴαν 
γαῖαν ἐκσώσειεν ἂν Ph. 955. πόνων 
ἀφύκτων ἐκσῶσαι δέμας Med. 531. 
παίδων ἐκσῶσαι βίον ib. 1303. cf. Hip. 
314. et Her. F. 716. εἴπερ ἐκσώσειέ 
σε Hip. 501. τῶτό σ᾽ ἐκσώσειν δοκεῖς 
ib. 958. ἣν σῶμα ἐκσώσω μόνον Iph. 
T.757. ἣν ἐκσώσῃς γραφὴν ib. 762. 
ἔκσωσόν με ib. 984. αὐτὸς ἐξέσωσ᾽ 
ἐμαυτὸν ῥᾳδίως Bac. 614. σὸν ἐκσῶ- 
σαι δέμας Hel. 1098. πάλαι ἀδελφὴν 
καὶ πρὶν ἐξεσώσαμεν ib. 1674. παῖδας 
ἐκσῶσαι Her. F. 201, τὸ χρῆν νιν 
ἐξέσωξζεν ib. 828. ὅτ᾽ ἐξέσωσάς μ᾽ εἰς 
φάος ib. 1222. μήτηρ νιν ἐξέσωσεν 
Αἰγίσϑι χερὸς El. 28, ὃν ἐκσώζει 
ποτὲ lb. 4106. ἴσαι σ᾽ ἐκσώζεσι ψῆφοι 
10. 1265. Δἰϑιοπίαν vw ἐξέσωσας ἐπὶ 
χϑόνα Er. fr. XIV. ἥδε μ᾽ ἐξέσωσεν 
Princ. CLXXXV. 1. τἄλλα, ἐκσώ- 
ζων τέκνα El. 1025. ἐκσώσασά σε 
Iph. T. 1469. πῶς ἐξεσώϑης Sup. 
751. cf. Ion. 279. óc ἐκσωϑεῖμεν ἂν 
Iph. T. 1025. 

᾿Εκσωρεύειν. νεκροὶ νεκροῖς ἐξεσωρεύονϑ᾽ 
ὁμᾷ Ph. 1202. 

᾿Εκτάδην, adverb. Ph. 1692. 
'"Ekreívew. ὡς νεκρόν νιν ἐκτείνασι Hip. 
789. ἐκτείνειν βίον Sup. 1109. ἔμ- 
τεινε χεῖρας Bac. 07]. ἔκτεινέ μοι 
δεσυτὸ Syl. fr. VII. 2.. ἐξέτεινε εἰς 
ἧπαρ ξίφος Ph. 1430. ἔκτεινον χέρα 

ec. 439. πολλὰς γενεία ἐκτεῖναι 
λιτὰς Or. 290. pákp ἂν ἐξέτεινα 
τοῖσδ᾽ ἐναντία λόγοισιν Med. 1351. 
8) ἐξέτεινα χεῖρα Α]. 771. ὄμμα ἔκ- 
τεῖνον φίλον Iph. A. 648, πρὸς αἰϑέρ᾽ 
ἐκτενᾶμεν An. 93. κόμην ἐπὶ σῷ κρατὶ 
ravaóv ἐκτενῶ Bac. 829, ἀσπίδ᾽ ἐκ. 
τείνων χερὶ An. 1132. χεῖρας ἐκτεί- 
vovra Ion. 961. οἱ ἐκτείνων χέρα El. 
823. ἐκτείνοντες ἄϑλιον νέκυν Hip. 
486. τόξον ἐκτείνοντες ὡς καιρᾷ πέρα 
Sup. 745. ςρατὸν κατὰ Ξόμ᾽ ἐκτεί- 
vovrec Her. 801. φῦλα sparsvuároy 
λαὸν ἐκτείνοντα Sup. 654. ἐν λέκτροι- 
σιν ἐκταϑήσεται Al. 350. πρόσϑεν 
ἀδύτων ἐκταϑεὶς Iph 1:.973.: (dcraz 
ϑεῖσα Or. 302. : Ἐκτεκνᾶσϑαι. παῖδας ἐκτεκυόμενος λά- Spa Ion, 438. 

"Ekroc. ἕκτον τόδ᾽ ἦμαρ Or. 39. et 422. 
Ἔκτός. τἀκτὸς τῶν κακῶν Ph. 43. ἐκτὸς 
τάφρων ib, 72]. ἐκτὸς ἀσπίδος ib. 
1400. πατρῴας ἐκτὸς γῆς Hip. 1065. 
ἐκτὸς ϑυοδόκων ἀνακτόρων An. 1158. 
μελάϑρων ἐκτὸς Sup. 982. σκηνῆς 
ἐκτὸς Iph. A. 12. χώρει ἐκτὸς ib. 
1117. ὡς ἐκτὸς εἴης YIpli? "E; 1310. 
ἐκτὸς τάξεων Rh. 614. ἐκτὸς τᾶ προσ- 
ἥκοντος Her. 918. πότερον ἐκτὸς, 
ἢ ̓ ν. δόμοις; Hel. 474. ἃ ἐκτὸς, ὄμμα 
τέρψει lon. 231. δοκημάτων ἐκτὸς 
Her. F. 721. ἐκτὸς ὧν συμφορᾶς ib. 
1249. ἐκτὸς πόνων ZEg. fr. IX.2. 

᾿Εκτρέπειν. τὸ δυστυχὲς T8T ἐς ἄλλον 
ἐκτρέπει Sup. 483. ἀσπίδας ϑύρσοισι 
Βακχῶν ἐκτρέπειν Bac, 798. 

EE 
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"ExrpéQew. ᾿Ορέτην ἔκτρεφ᾽ ἄνδρα τόνδε 

μοι Iph. Δ. 145]. ἐν ξηροῖσιν ἐκτρέ- 

φει βροτὸς Bac. 277. εἰ λάϑρα νιν 

ἐκτρέφει lon. 357. ἐξενωμένον τῷ 

Δελφῶν δίδωσιν ἐκτρέφειν 10. 821. 

τίκτασιν ἡμῖν πάντα, κἀκτρέφεσ᾽ ἅμα 

CEd. fr. XVII. 12. παῖδα τόνδε παι- 

δὸς ἐκϑρέψειας ἂν 'Tr. 697. διακενῆς 

σε ματὸς ἐξέϑρεψ' ὅδε lb. 754. ὃν 

ἐξέϑρεψα παῖδα ΟΥ. 142. τίς γάλακτί 

σ' ἐξέϑρεψε; lon. 318. ὅσπερ ἐξέ- 

ϑρεψε ib. 1531. ἥν ποτ᾽ ἐξέϑρεψ᾽ ἐγὼ 

El. 488. cf. v. δ56. ἄλλοις τέκν᾽ ἐκ- 

ϑρέψαντες ΤΥ. 381. ἄλλως ὑμᾶς ἐξε- 

ϑρεψάμην Med. 1029. ὃς ἔφυσα κάξε- 

ϑρεψάμην ib. 1349. συνομαίμονα 

τόνδε ἐξεϑρέψω μοι Iph. T. 849. 

παῖδες ὅπως ἂν ἐκτραφῶσιν σῇ χερὶ 

Med. 939. νεανίαν ὡς ἤσϑετ᾽ ἐκτε- 

ϑραμμένον Ion. 823. ἐκτεϑραμμένοι 

σκύμνοι λεόντων Sup. 1221. ἐκτρα- 

φεὶς ἐκεῖ 10. 891. ἐκτραφεὶς κάλλιξα 

παρϑένων ὕπο Rh. 930. 

"Ekrpifoew. πρόῤῥιζον ἐκτρίψειέ σε Hip. 

684. εἰ r8 Κύκλωπος ὀφϑαλμὸν ἐκ- 

τρίψομεν Cy. 473. ὁ χαλκέοισι νώτοις 

ἐρανὸν ἐκτρίβων Ion. 2. 

"Exrpon ij. λεωφόρβς πρὸς ἐκτροπὰς Rh. 

881. 

᾿ἘΕκτροφή. ἐκτροφαὶ καλαὶ Dan. fr. VI. 

5 

᾽᾿Εκτυφλᾶν. καἀκτυφλώσαμεν Θάμυριν 

Rh. 924. 

“Ἕκτωρ Hec. 18. Ἕκτορος ψυχὴ ib: 21. 

τὴν Ἕκτορος κάσιν ib. 361. πρὸς 

“Ἕκτορα ib. 422. "Exropoc δόρυ 1b. 

1910. "Exrep ὁ Φρύγιος Or. 1480. 

δάμαρ δοϑεῖσα Ἕκτορι An. 4. "Exrop' 

ἐξ ᾿Αχιλλέως ϑανόντ᾽ ἐσεῖδον 10. 8. cf. 

v. 97. et 107. d γὰρ £o “Ἕκτωρ τάδε 

ib. 168. “Ἕκτορος ἄπο ib. 202. σφα- 

γὰς “Ἕκτορος ib. 399. φονεῦσιν "Ex- 

τορος νυμφεύομαι ib. 404. “Ἕκτορος 

ἀδελφὸς 1b. 657. δάμαρ "Exropoc eod. 

vers. et Tr. 272. τὴν αἰχμάλωτον 

“Ἕκτορος Évrevrérw An. 909. — »yvvau- 

κὸς Ἕκτορος ib. 961. óc àv εἰδῇς 

"Exrop ὄντ᾽ ἐλεύϑερον Rh. 420. ὃν 

νεῶν “Ἕκτωρ ὥτρυνε κατόπταν ib. 558. 

τὰ Ἕκτορος λυπρὰ Τι. 394. "Exropoc 

ἵνις ib. 870. “ἙΕκτορος ὅπλοις 1b. 573. 

Ἕκτορος ὄμμασι τροπαῖοι El. 469. etc. 

"Exrop, 0 Hector, Rh. 10. 23. 41. 76. 

87. 389. 488. 643. 951. et 985. ὦ φίλ- 

᾿Ἐκφεύγειν. 

ἘΚΦΟ 

ταϑ' “Ἕκτορ Àn. 221. et ὦ φίλ᾽ "Exrop 

Tr. 668. 
"Exjaitpürvew. ταγόνα ἐκ παρηΐδων---- 

ἐξεφαίδρυνον χροὸς Bac. 767. 

᾿Εκφαίνειν. 

λόγον Ηρ. 881. ἀνϑήλιον πρόσωπον 

ἐκφαίνει Ion.1550. ἐξέφηνας εἰς φάος 

κακὰ Hip. 368. κακὲς ϑνητῶν ἐξέφῃνε 

χρόνος ib. 428. 

πατρὶ ib. 1452. 

πέφῃνεν αὐτίκ᾽ ἐξ ἀρχῆς νέον ZEol. fr. 

XVI.2. καἀκφανήσεται Hip. 42. 

᾿Εκφέρειν. ἐκφέρετε Cy. 137. ἐκφέρετε 

τεύχη Ph. 780. ἔξω ἐκφέρϑσι (sc. τὰ 

κακὰ βελεύματα) πρόσπολοι Hip. 650. 

d σὺ νεκρὸν ἀντὶ σᾶ τόνδ᾽ ἐκφέρεις ; 

ΑἹ. 719. ἐκφέρεσι μητρφ᾽ ὀνείδη An. 

622, ἐκφέρετέ μοι δεῦρ᾽ ὅπλα Dac. 

808. ἐκφέρετε τυρεύματ᾽, ἢ μήλων τό- 

κὸν Cy. 161. 
Ion. 1012. μητρὸς τάδ᾽ ἡμῖν ἐκφέρεις 

ζητήματα ib. 1352. πόντϑ vw ἐξήνεγκε 

πελάγιος κλύδων Hec. 701. δυσξύμ- 

βλητον ἐξήνεγκ᾽ ὄπα Dan. 10. κόμης 

ἀγάλματ᾽ ἐξενέγκωμαι EL 871. τὸ 

εὐγενὲς ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ Al. 604. 

ὄποτ᾽ εἰς “Ἕλληνας ἐξοισϑήσεται Sup. 

κακῶν ἀρχηγὸν ἐκφαίνεις 

ὡς γενναῖος ἐκφαίνῃ 
^N ^ ^ , 

τὸ δ᾽ (sc. κακὸν) ἐκ- 

δύνασιν ἐκφέρει τίνα ; 

561. 
ἐκφεύγει μόρον An. 381. 

d τι μ᾽ ἐκφύγητε λαιψηρῷ ποδὶ Hec. 

1039. ἐκφυγεῖν χρήζων ἀρὰς Ph. 477. 

εἰ μὴ ἐκφύγῃς πρὸς αἰϑέρα 10. 1222. 

ἅδην τὸν παραυτίκ᾽ ἐκφυγεῖν Al. 13. 

κἂν πρὸς " Apyyoc ἐκφύγω Iph. Α. 598. 

ποῖ σ᾽ ἐκφύγοιεν ἄν ; Iph. T. 1204. 

ὃν ὄτε φεύγων---ἐκφυγεῖν δυνήσεται 

Rh. 316. ἔκφυγεν ἄδαν "Tr. 592. 

ὥστε μ᾽ ἐκφυγεῖν Dac. 452. Sávarov 

ἐκφυγεῖν Fr. inc. HT. 2. ἐκφυγὼν; 

sc. mortem, Al.195. κἀκφυγὼν λίμνης 

ὕδωρ Tr. 442. Κύκλωπος ἐκφυγόντες 

ἀνόσιον κάρα Cy. 437. χειμῶνος £K- 

φυγόντες ἄγριον 

καἀκπέφευγε γῆ Ph. 1209. ἐκπεφεύ- 

γασιν γάμοι με Hel. 1638. ἐκπεφεύ- 

γαμεν τὸ O8Xov Ion. 556. ποῖ γὰρ 
3 

ἐκφεύξῃ λέχος ; Ῥῃη. 1668. 8 

ἕεται Med. 1064. 

κ ἐκφεύ- 

᾿Εκφϑείρειν. ἐξεφϑαρμένη Hec. 669. 

᾿Ἐκφλῆναε Cress. fr.-.LE 

"ExQofleiv. εἴ μ᾽ ἐκφοβεῖεν μανιάσιν 

λυσσήμασι ΟΥ. 270. τὸ μέλλον ἐκ- 

φοβεῖ And. fr. XVIII. 1. τὸ rapfev 

κάκφοβϑν σ᾽ ἐκ δεμνίων Or.312. ἐκ- 

μένος Εἶεν. 429. 
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φοβηϑεῖσ᾽ αἰχμαλωτίδος φόβῳ γυναι- 
κὸς An. 963. 

᾿Εκφοινίσσειν. πῶλοί νιν χηλαῖς τένον- 
rac ἐξεφοίνισσον ποδῶν Ph. 42. ἐδέ- 
πω βωμὸς ϑεᾶς Ἑλληνικαῖσιν ἐξεφοι- 
νίχϑη ῥοαῖς Iph. T. 259. 

᾿Εκφοιτᾷν. εἰς ταὐτὰ βαίνων ἅρματ 
ἐκφοιτᾷ πατρὶ El. 320. 

᾿Ἐκφορά. ἐκφορὰν τᾶδε ϑήσομαι νεκρᾷ 
ΑΙ. 424. 

, 

"Ex$opsv. τὰς ἄρνας ἐξεφορᾶντο Cy. 
289. 

" Exóopoc. ἔκφορος συμφορὰ πρὸς ἄρσε- 
vac Hip. 295 

"Exópágew. ἐκφράσαιμεν ἂν Her. F. 
1119. 

᾿Εκφροντίζειν. 
1828. 

᾿Εκφυλάσσειν. τρίβον τήνδ᾽ ἐκφυλάξω 
Or. 1259. ἴχνος ἐκφύλασσε Ion. 741. 

᾿Βκφῦναι. ὃν Οἰνέως φασὶν ἐκφῦναι 
πατρὸς Ph. 422. ὄποτ᾽ αὐχῶ Ζῆνά γ᾽ 
ἐκφῦναί σ᾽ ἐγὼ Tr. 765. ἐκφῦναι Διὸς 
Bac. 27. et ἐξέφυν Διὸς Pi. fr. V. 2. 
ὁποίας μοι γυναικὸς ἐξέφυς Ion. 574. 
ἔνϑεν ἐξέφυ Kpéov Her. F. 7. ἐκφὺς 
δράκοντος Bac. 689. r8 κλεινῦ πατρὸς 
ἐκφὺς El. 206, ὁ ἐδενὸς ἐκφὺς χρόνος 
Bel. fr. VI. 5. ὃς δράκοντος γένυος 
ἐκπέφυκε Ph. 948. μητρὸς (sc. &písnc) 
ἐκπεφυκέναι Al. 326. Πέλοπος παιδὶ 
παιδὸς ἐκπέφυκ᾽ ἐγὼ Iph. T. 807. πολ- 
λῶν πατέρων ἐκπεφυκέναι ΤῊ. 762. 
γῆς ἄρ᾽ ἐκπέφυκα μητρὸς lon. 542. 
6986. φησὶ παῖδά p ἐκπεφυκέναι ib. 
1588. Svyarpóc ἐκπεφυκότι Bac. 44. 
ὃς Πολύδωρον ἐξέφυσε Ph. 8. οἵπε 
ἐξεφύσαμεν Med. 1063. et 1241. ὃς 
ἐξέφυσεν ᾿Αγαμέμνονα Hel. 398. 

ἐκφρόντισον Iph. T. 

'"Exyavv8v. αὐτὴν ἐκχαυνῶν λόγοις 
Sup. 412. 

"Ekxeiv.. de μολπὰς ἐκχέω δακρυῤῥόες 
δαρ. 778. ὅταν ἄνωϑεν ὄμβρον ἐκχέῃ 
Cy.322. ἐκχεῖτε πηγὰς Her. F. 941. 
μόχϑων τῶν πρὶν ἐκχέαι χάριν Phi. 
iru. 1. χερσὶν ἐκχέοντι σπονδὰς 
Ion. 1187. τὲ rà ᾿κχϑυέντα συλλέγεις 
ἀλγήματα ; Melan. fr. XIX. 92. 

᾿Εκχορεύεσϑαι. ἅν ποτ’ ἤΑρτεμις ἐξεχο- 
ρεύσατο Hel. 387. 

᾿Εκχωρεῖν. ἐξεχώρησαν κακῶς Iph. A. 
807. 

ἱΒκών, ἑκὼν ἐγώ σοι τἀμὰ σημανῷ 
κακὰ Or, 88]. φεύγειν ἑκόντα χϑόνα 

᾿Ελαέα. 

᾿Ελαιοφυής. 

Ἔλᾷν et ἐλαύνειν. 
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Ph. 72. ἐξῆλϑον ἔξω τῆσδ᾽ ἑκὼν αὐτὸς 
χϑονὸς ib. 479. ἐκεῖνο ἐχ ἑκὼν με- 
ϑήσομαι ib. 522. 8x. ἑκὼν ἦλϑον ib. 
633. πέμπεις ἑκὼν σῇ δάμαρτι Iph. 
Α. 860. εἰκ ἐμ y ἑκόντος ib. 1361. 
αἱρεϑεὶς ἑκὼν 1b. 1364. εὔγω τρόπον 
γε δή τιν᾽ Bx ἑκὼν, ἑκὼν Iph. T. 512. 
μ᾽ δδεὶς ξένων ἑκὼν ἐδέξατο ib. 948. 
ἐχ ἑκὼν ἀγγελῶ---ἀγγέλματα Tr. 705. 
ex ἑκὼν ἄγω σε Bac. 441, τὲς ἄρνας 
ἡμῖν ἀπημπόλα---ἑκὼν ἑκδσι Cy. 257. 
ἑκὼν τίς κακῶς ὅτω φρονεῖ ; Her. 414. 
8 μὴν ἑκόντα γ᾽ αὐτὸν ib. 886. γεῖκος 
ἐχ ἑκὼν τόδ᾽ ἠράμην ib. 986. ὄκεν ἑκών 
γε lon. 740. μὴ ᾽πὶ δολείας ποτὲ ζῶν 
ἑκὼν ἔλϑῃης Ar. fr. IV. 2. ἑκὼν ἑκᾶ- 
σαν, ἢ ϑέλασαν ἐχ ἑκών ; Fr. iuc. XC. 
2. 8x ἑκόντες---κακῶν ἐρῶσι Hip. 
358. ἑκόντες, ἐκ ἄκοντες An. 357. 
ἐκπονδᾶσ᾽ ἑκόντες Iph. A. 867. ἑκῦσιν 
ἄρξας Ἑλλάδος νεανίαις Hel. 403. 
ἡμῶν ἑκόντων ib. 1656. ἃ ἂν διδῶσ᾽ 
ἑκόντες lon. 880. τῆσδ᾽ ἑκᾶσα παιδὸς 
8 μεϑήσομαι Hec. 400. £k8ca ϑνήσκω 
ib. 848. ἑκᾶσαν ἐπισείσω πόλιν Or. 
612. φίλος μ᾽ ἀπόλλυσ᾽ 8X ἑκᾶσαν 
ἐχ ἑκὼν Hip. 319. 8 δῆϑ᾽ ἑκᾶσά γε 
ib. 324. et ΑἹ. 890. διῴλετ᾽ 8x ἑκᾶσα 
Hip. 1305. ἃ ᾿γὼ ἐχ ἑκᾶσ' ἐδεξά- 
μην An. 80, ἐχ ἑκὅσα τῷδ᾽ ἐκοινώ- 
$yv λέχει ib. 38, ἐγώ σ᾽ ἕδρας ἐκ 
τῆσδ᾽ £x8cav ἐξανατήσω ib. 262. ἐμό- 
χϑησ᾽ ἐχ ἕκθσα ib. 681. ἑκῶσα ἐδέ- 
ἕατο πόνον τόνδε Sup. 393. ἄξει 8x 
&k&rav ἁρπάσας; Iph. A. 1365. τϑμὸν 
σῶμα ϑῦσαι δίδωμ᾽ ἑκᾶσα ib. 1355. 
ἑκόσης, κὰ βίᾳ λελῃσμένης Tr. 373. 
ἥδε ψυχὴ πάρα ἑκᾶσα Her. 532. cf. v. 
552. ἐκθσ᾽ ἀπώλετο El. 1065. ἑκέσης 
τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἄτερ Er. fr. I. 49. 

γλαυκᾶς ϑαλλὸν ἱερὸν ἐλαίας 
Iph. T. 1101. —Z£Aaíac πρῶτον ἔδειξε 
κλάδον "Ur. 798. ἀκρέμων ἐλαίας Cy. 
454. Ξέφανον ἐλαίας ἀμφέϑηκά σοι Ton. 
1433. ἐλαίας ἐξἕ ἀκηράτα ib. 1436. 
δὲς σεφϑέντ᾽ ἐλαίᾳ Epig. III. 7. 

'EXatooópoc. ὦ τὸν ἐλαιοφόρον ὄχϑον 
ἔχων Her. F. 1178. 

τὸν ἐλαιοφυῆ πάγον Ion. 
1480. 

παῖδας γῆς ἐλᾷν 
Med. 70. ἔξωϑέν με γάμοι γ᾽ ἐλῶσι 
Al.954. ἣν ἐλᾷ OV οἴκων An. 711. 
ὄχον μόσχων ἐλᾷς μετ᾽ &Xóxe - Bac. 
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1332. ἐκποδὼν ἔλα Her. F. 819. cf. 

Phaéth. fr. VII. 1. et VIIL 6. ἐλαύνει 

τὸν γέροντά μ᾽ ἐκ πάτρας Fh. 1715. 

μ᾽ ἐλαύνει φυγάδα τῆσδ᾽ ἔξω χϑονὸς 

Med. 706. τίν᾽ αὐχεῖς κακοῖς ἐλαύ- 

γειν; Al 679. ἣν χρῆν c ἐλαύνειν 

An. 651. δοκᾶσί μοι δόμοι γ᾽ ἐλαύ- 

γειν οἵδε με 3b. 925. ἐλαύνεσ᾽ οἰκτρὸν 

εἰς γαῖαν δάκρυ Sup. 96. ἐλαύνεις 

ὄχες ib. 131. δὴν ἐλαύνομεν Rh. 480. 

ἐγγὺς μανιῶν ἐλαύνει Her. 904. πρὸς 

ἄλλαν ἐλαύνει συμφορὰν ΠΕ]. 648. τὴν 

τύχην εἰς τῦτ᾽ ἐλαύνει Ton. 68. épave 

ὑπὸ μέσσαν ἐλαύνει χέρας ἕδραν Her. 

F. 404. ἔλαυνε ἰν. 837. τὰ ἕσπερα 

γῶτ᾽ ἐλαύνει El. 7381. ἐλαύνειν (sc. 

τὸν δίφρον) μὴ μαϑὼν Phaéth. fr: VI. 

2. ἤλαυνον Rh. 785. ijXavvec ἱκέτας 

Her. 197. cf. v. 955. λέοντος βλασ- 

τήματα ijXavvec ἂν κακοῖσιν 10. 1007. 

ἵππες ἤλαυν᾽ εἰς τελευταίαν φλόγα 

ἥλιος lon. 1148. ἔξω ἐλαύνων r8 

φρονεῖν Bac. 851. κιθάραν ἐλαύνων 

πλήκτρῳ Her. F. 351. ἤλασέν μ᾽ ἀτ᾽ 

οἴκων φυγάδα Or. 763. ἤλασ᾽ (i. e. 

ἤλασα) εἰς ὀργὴν πόσιν El. 1110. 

οἷς γ᾽ ἐλαύνομαι Or. 412. φυγὰς 

χώρας ἄτιμος ἐλαύνῃ Med. 438. κακοῖς 

πρὸς αὐτῆς σχετλίοις ἐλαύνομαι Án. 

31. ὅτῳ ἐλαύνεται συμφοραῖς οἶκος 

Ion. 1619. διαδοχαῖς '᾿Ἐριννύων ἠλαυ- 

γόμεσϑα Iph. T. 80. cf. v. 949. πά- 

σης διωγμοῖς ἠλάϑησαν Ἑλλάδος ib. 

1175. χερσόϑεν πνοαῖσιν ἠλάϑησαν 

εἰς πόντον Her. 431. 

᾿ἜἘλάσσων et ἐλάχιτος. V. μικρός. 

"EAaspeiv. μητρὸς ὅνεκ᾽ ἠλάτρεν ϑεαὶ 

Iph. T. 934. cf. v. 971. 
Ἐλάτη, et dor. ára. πρὸς ἐλάτης vàr 

ἐρείσασαι φόβην Bac. 088. eic ἐλάτην 

ὑψαύχενα 10. 1059. λαβὼν ἐλάτης 

dpáviov ἄκρον κλάδον ib. 1062. ἐλάτῃ 

ἐφήμενον ib. 1098. μυρίαν χέρα προσ- 

έϑεσαν ἐλάτῃ ib. 1108, ἐλάτᾳ πλεύ- 

caca Ph. 217. ἐλάτας ἀκροκόμοις 

ἀμφὶ κλάδοις lb. 1517. ἐλάτᾳ δικώπῳ 

Al. 440. ἐλάταν πομπαίαν Iph. A. 

1393. ἐλάτας κλάδοισι Dac. 110. 

ὑψικόμων πέραν βαίνεσ᾽ ἐλατᾶν AI. 

589. ἐλάταις χιλιόναυσιν Iph. A. 

174. ἀνὰ ἐλάταισι 1b. 1058. χλω- 

ραῖς vm ἐλάταις Dac. 38. cf. v. 741. 

et 814. ἐλάταισιν ἐμὸν κρύψω δέμας 10. 

952. 
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Ἐλάτινος. ἐλατίνων ὄζων ἔπι Dac. 

1068. et ὄξζοισιν ἐλατίνοισιν 10. 1096. 

φύλλων ἐλατίνων εὐνὴν Cy. 385. 

᾿Ελαύνειν. v. ἐλᾷν. 

᾿Ελαφοκτόνος. τᾶς £Xadokróva ϑεᾶς 

Iph. T. 1113. 

Ἔλαφος. εἶδον βαλιὰν ἔλαφον Hec. 

90. et βαλίαις ἐλάφοις Hip. 218. 

ἔλαφος ἀσπαίρεσ᾽ ἐπὶ χϑονὶ Iph. A. 

1587. ἔλαφον ὀρειδρόμον ib. 1593. 

ἔλαφον àvri&cá pe Iph. T:: 28..;6t 

783. χρυσοκέρωτ᾽ ἔλαφον Hel. 388. 

et ἐπὶ χρυσόκερων ἔλαφον Tem. fr. 

XVIII 1. ἅλις ἐλάφων ἐπί pot 

ϑοινωμένῳ Cy. 248. ἐλάφων ϑηράματα 

Ion. 1162. 
᾿Ἐλαφρίζειν. ὡς ἐλαφρίζον γόνυ ἔχοιεν 

Meleag. fr. VI. 8. 
ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύσσαν Bac. 

849. 
"EAeyoc. ἔλεγον οἶτον ἀείδεις Iph. g. 

1091. ὅμαδον ἔκλυον ἔλεγον Hel. 

185. ἀλύροις ἐλέγοις Iph. T. 146. 

C"EMéyysw. ἐχρῆν p^ ἐλέγχειν Hip. 

298. ἔλεγχε lph. T. 530. ἤλεγχον ib. 

1179. et Alex. fr. VIII. 1l. ἐδ᾽ ἤλεγ- 

£ac Hip. 1322. μή τις p ἐλέγξῃ 

Al. 106]. ἐλέγξαι E£vac ἐκ ἠξίαν Iph. 

'T. 955. ἤλεγξα kai βέβηλα x. τ. À. 

Her. 405. λόγοις ἐλέγξω Hip. 1267. 

ϑυσίαν ἐλέγχων ξένων Iph. T. 1081. 

ἐκ οἵδ᾽ ἐχέγχεσα Hip. 271. 80 ὅρκον 

--ΟἰΊΑέγξας ib. 1056. πάντας ἐλέγξας 

φίλες ΑἹ. 15. ὡς μήτ᾽ ἐλεγχϑῇ Hel. 

891. 

"EAeyxoc. εἰς ἔλεγχον μὴ πέσῃ Hip. 

1310. εἰς ἔλεγχον ἐξελϑὼν ΑἹ. 648. 

φίλων ἔλεγχον ἀψευδέτατον Her. F. 

59. εἰς ἔλεγχον πιτνῶν ib. 73. ἀν- 

δρὸς ἔλεγχος ib. 162. ἔλεγχον ἔλαβον 

τὴν τύχην Fr. inc. LXVIII. 7. ἀνά- 

λωσεν λόγων ἐλέγχες Hip. 1337. ἐπὶ 

τὸς. αἰεὶ δακρύων ἐλέγχος Tr. 119. 

δεικνυμένων ἐλέγχων τῶνδε Her. 905. 

Ἐλεεῖν. τὸ ἐλεῆσαι τὸν πατέρα αὐτῶν 

Epist. I. 
᾿Ἐλεειψὸς Hel. 998. 

Ἕλειος. ϑάμνοις ἑλείοις Bel. fr. XIV. 

2. ὕδραν ἕλειον κτανὼν Her. F. 152. 

Ἐλελίζειν. ὡς ἐλελίζω Ph. 1510. 

διὰ ξεϑᾶν γενύων ἐλελιζομένα Hel. 

1118. 

“Ἑλένη, uxor Menelai, Hec. 243. An. 

900. Iph. A. 51. et 683. et El. 214. " 

LM 
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Ἑλένην νιν αἰτεῖν χρὴ Mec. 265. 
"EAévgv ἴδοιμι db. 442. τὰν τοῖν 
Διοσκόροιν 'Ὡλένην κάσιν ib. 943. τὴν 
ϑεοῖς συγομένην 'EAévgv Or. 20. 
'Βλένης τῆς πολυκτόνϑ φονεὺς ib. 1142. 
Ἑλένης πρόσπολε ib. 1380. Ἑλένη 
vw ὥλεσε An. 247. 'ἱἙλένην ἔρεσϑαι 
χρῆν τάδε ib. 603. Ἑλένη ἐμόχϑησ᾽ 
8X ἑκᾶσα ib. 681. ἐρῶν ἐρῶσαν--- 
ἱῬλένην Iph. Δ, 76. τὸν Ἑλένης γάμον 
γήμας ib. 467. ῬἝλένην ἕλωμαι ib. 
488, τί Ἑλένης παρϑένῳ τῇ σῇ μέτα; 
ib. 404. Ἑλένης ὅνεκα ph. T. 8. 
ἡ Λάκαινα Τυνδαρὶς 'EAévg Tr. 35. ἡ 
ϑεοτυγὴς 'EAév ib. 1214. ἐλάβετετὴν 
"EAévqy χειρίαν ; Cy. 176. τῆς κα- 
κίτης ἁρπαγὰς 'Ἰλένης ib. 280. ἱΒλένη 
ἐκλήϑην Hel. 22. Ἑλένης αἰσχρὸν 
κλέος ib. 134. ὅνεχ᾽ Ἑλένης μάργος 
ἦν El 1027... εἴδωλον Ἑλένης ib. 
1283. ἐκ ἀπολᾶμαι τῆς 
ὅνεκα Tel. fr. IIl. 2. etc. Ἑλένη, 
o Helena, Or. 81. Hel. 313. 879. et 
1408. ὦ τλῆμον Ἑλένη Or. 1613. 
Iph. A. 1253. et Hel. 108. à Ζηνὸς 
Ἑλένη παῖ Or. 1673. b) dor. Ἑλένα. 
Ἑλένας ἐπὶ λέκτρα Hec. 635. τὸν 
'EMévac φόνον Or. 1357. εἰς λέ. 
vay ib. 1362. περὶ γόνυ Ἑ λένας ib. 
1415. παρὰ βόςτρυχον 'EAévac ib. 
1428. ἀνόνητον ἔλαβε τὸν Ἑ λένας 
γάμον ib. 1502. ᾿Ἑλένα---ἤδ᾽ ἐςὲν ib. 
1029. εὐναίαν Ἑλέναν An. 104. 
ἐπὶ τὰν Ἑλέναν Iph. A. 178. τᾶς 
"EMévac ἐν ἀντωποῖς βλεφάροισιν ib. 
89. τὰν τῶν Διοσκέρων Ἑλέναν ib. 
709. à Διὸς Ἑλένα ib. 781. Λήδας 
Ἑλένα φίλα παῖς Iph. T. 440. Ἶγα- 
μεμνόνειον κρᾶτ᾽ ἐνέγκοι “Ἑλένᾳ Rh. 
259. v. etiam v. 910. τὰν ἐχϑίξαν 
Θεράπναν 'EMévac Tr. 211. 'EAévac 
μελέας πόνες Hel. 1120. πέμποντες 
Περσείων οἴκων Ἑλέναν ἐπ’ ἀκτὰς ἰδ. 
1480. σωτῆρες τᾶς Ἑλένας ib. 1516. ὦ Ἑλένα ib. 1158. et 1176. 2) Ἑλένη, 
nomen insule ab Helena nomen du- 
cens, Hel. 1690. 
Ἕλενος. ϑείαν 'EMva ψυχὰν Hec. 87. 
᾿Ελένῳ συναλλαχϑεῖσαν εὐναίοις γά- 
μοις An. 1246. 

Ἔλεος. τίς ἔλεος ; Or. 333. 
τὸν ἔλεον ϑηρώμεναι ἴδ. 
μείζων ; ib. 830. 

" Xerac ib. 966. 

pasotc 

567. τίς ἔλεος 
ἔλεος ἔλεος ὅδ᾽ ἔρ- 

διὰ σάρκα ἐμὰν ἔλεος 
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ὡς] ἔλεος ἔμολε ματρὸς Ph. 1293. μ᾽ ἔλεος 
τῆς ταλαιπώρεα κόρης εἰσῆλϑε Iph. 
A. 491. 

"EAémTOMe. τὰν 'IM& kal Φρυγῶν £A£- 
πτολιν Iph. A. 1476. et 1511. 

᾿Ελευϑέριος. τὸν ἐλευϑέριον Ζῆνα Rh. 
358. 

"EAevSepic πέτρα Sup. 759. 
᾿Ελεύϑερος. πατρὸς àág ἐλευϑέρα Hec. 
420. ἐλεύϑερον αἰῶνα ϑέσϑαι ib. 
754. ἐκ ἔςι ϑνητῶν, ὕστις ἔς᾽ ἐλεύϑε- 
ρος ib. 864, σὲ ϑήσω ἐλεύϑερον φόβε 
10. 869. cf. Rh. 664. ἀφίης αἵματός 
μ᾽ ἐλεύϑερον ; Hip. 1450. ἐλεύϑερος 
οἶκος ΑἸ. 571. ἐκ οἶσϑά με---γνησίως 
ἐλεύϑερον ; ib. 631. ὡς ἂν εἰδῇς Ἕκ- 
rop' ὄντ᾽ ἐλεύϑερον Rh. 420. ἐλεύϑε- 
poc, χρειὸς ὧν, ἐδὲν σϑένει And. fr. 

VT1:3; ζευχϑεὶς γάμοισιν ἐκέτ᾽ ἔς᾽ 
ἐλεύϑερος Antig. fr. VIII. 1. cf. Me- 
lan. fr. IX. 4, κρείσσονα ὄτε ὃδλον, 
Br' ἐλεύϑερον, τρέφειν ἀσφαλὲς Ar. fr. 
OS Vu. ἐλεύϑερος ὧν 08Aóc ἐςι τῷ 
Aéxsc Phaeéth. fr. XV, 1. τὰς ἐλευ- 
ϑέρες μὴ λυπρὰ---ἐξιτορῆσαι Hec. 234. 

- 9.» qz » 3 “ vóuoc τοῖς τ᾽ ἐλευϑ ἐροις ἴσος καὶ τοῖσι 
δόλοις 10. 291. ϑεσφάτων ἐλεύϑεροι 
Ph. 1006. εἰς ἐλευϑέρος ὑβρίζειν 
An. 434. τὸ μὲν δὅλον, οἱ δ᾽ ἐλεύ- 
ϑέροι Iph. A. 1402. 
rac Iph. T. 1349. 
Sépsc Dac. 774. ἐλεύϑεροι πόνων 
Her. 878. ἐλεύϑεροι Εὐρυσϑέως ib. 
874. ἀσ’ ἐλευϑέρων ἄπο Hel. 989, 
τῶν ἐλευϑέρων ἐδεὶς κακίων δᾶλος Ion. 
855. τοῖς ἐλευϑέροισιν ὁ νικᾷς Alex. 
fr. IV. 8. ἐλευϑέροισιν ἐκπεπαίδευμαι 
τρόποις Inus fr. XIV. δ. πολλοὶ (sc. 
δᾶλοι) ἀμείνες εἰσὶ τῶν ἐλευϑέρων 
Melan. fr. VI. 2. oXoiet ζῶμεν, ot 
T ἐλεύϑεροι Fr. inc. CCIII..— ἐλευϑέ- 
pav μ᾽, ὡς ἐλευϑέρα ϑάνω, μεϑέντες 
Hec. 550. μ᾽’ ἐλευϑέραν ὁρᾷς An. 
194, ἐλευϑέρα πόλις Sup. 405. cf. v. 
477. ἐλευϑέραν φύσιν παρέχων Iph. 
A. 980. ἐλευϑέραν δεῖ νιν γενέσϑαι 
ib. 1278. ἐχϑρῶν ἐλευϑέραν πόλιν 
Rh. 469. ἡμέραν ἐλευϑέραν ib. 991. 
Sk ἐλευϑέραν ϑύρσϑο μεϑήσεις χεῖρα; 
Bac. 253. ἐλευϑέρα γαῖα Her. 62. 
γῆν σέβοντ᾽ ἐλευϑέραν ib. 114. ἐλεύ- 
Sepov οἰκεῖν γαῖαν ib. 245. cf. v. 288. 
δειμάτων ἐλευϑέρα El. 911. ἐκ oi! 
᾿Αϑήνας τάσδ᾽ ἐλευϑέρας ἔτι Her. 

ἐλευϑέρες ἑτῶ-: 
τὸς λόγες ἐλευ-- 
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199. ἀμπτυχαὶ ἐλεύϑεροι El. 868. 
ἐλευϑέρας γνώμας διώκειν Antiop. fr. 

XIV. 1. ἀφίημ᾽ ὀμμάτων ἐλεύϑερον 

φέγγος τόδε Hec. 367. τἐλεύϑερον 

ἐκεῖνο Sup. 438. ὄμμ᾽ ἔχεσ᾽ ἐλεύϑε- 

pov Iph. A. 994. cf. Her. F. 221. 
κάρτα τλεύϑερον δυσλόφως φέρει κακὰ 

Τὰ. 802. ἐλεύϑερον ἦμαρ Her. 868. 

πόλισμ᾽ ἐλεύϑερον ib. 957. r8vop. εἰκ 

ἔχων ἐλεύϑερον Hel. 736. τὐλεύϑε- 

pov ὄνομα παντὸς ἄξιον Aug. fr. VII. 
3. ἐν δώμασι ναίειν ἐλευϑέροισι Hip. 

624. ἡ φρὴν τῶν ἐχὶ δέλων £g ἐλευ- 

ϑερωτέρα Phryx. ἔν. Χ. 2. τῶν ἐλευ- 

ϑέρωτάτων οἴκων An. 12. 
᾿Ελευϑεροςομεῖν An. 153. 
᾿Ελευϑερᾶν. ἐπεί σε 180. ἐλευϑερῶ óve 

Hip. 1449. μιᾶς μ᾽ Bmw συμφορᾶς 

ἐλευϑεροῖς Her. 790. “Ἑλλάδ᾽ ὡς 

ἠλευϑέρωσα Iph. A. 1384. ἐλευϑέ- 

ρωσόν με Her. 890. ἐλευϑερώσω γαῖαν 

Ph. 1019. ἐλευϑερᾶντες ἐκ δρασμῶν 

πόδα Her. F. 1010. ἐλευϑερώσας 

rápgóy Or. 1088. ἐλευϑερώσας τήνδ᾽ 

ἰσόψηφον πόλιν Sup. 353. ἥδε σ᾽ ἡμέ- 

ρα διήλασεν ἠλευϑερῶσϑαι Her. 789. 

πῶς £XevSepó nc ; Bac. 613. 

'"EXevSépoc. ἐλευϑέρως ψυχὴν ἀφήσω 

Or. 1170. ἐλευϑέρως παῤῥησίᾳ ϑάλ- 

λοντες Hip. 421. φίλον πρὸς ἄνδρα 

χρὴ λέγειν ἐλευϑέρως Al. 1011. λέ- 

γομεν ἐλευϑέρως Cy. 286. ἐλευϑέρως 

ϑάνω Her. 559. κατϑανεῖν ἐλευϑέ- 

poc Ar. fr. IV. 2. 

"EAevoíc. ἑςτιδχ᾽ ᾿Ελευσῖνος χϑονὸς 

Sup. 1. 
᾿Ελεφαντόδετος. ἐλεφαντοδέτων πάροι- 
Sev δόμων Iph. A. 582. 

"EMuróc. κισσὸς ἑλικτὸς Ph. 655. &- 

λικτὸν κρέσω πόδ᾽ ἐμὸν El. 180. £- 

λικτὰ An. 449. 

“Ἑλικὼν, nomen montis, Her. F. 240. 

“Ελικωνιάδες. ὦ Μεσῶν Ἑλικωνιάδων 

δώματα Her. F. 791. 

"EX. φέρομεν ἕλικα veórouov Bac. 

1168. ἕλικα ἀνὰ «Aóav Hel. 180. 

ὃς ἄπλατον £Xu? ἐφρέρει Her. F. 399. 

βοσκὰς εὐφύλλων ἑλίκων Hel. 1347. 

λίσσειν. ἑλίσσετε νῦν βλέφαρον Or. 

1266. αἱ μὲν ἐνθάδ᾽, αἱ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἑλίσ- 

σετε ib. 1293. ἑλίσσετ᾽ ἀμφὶ ναὸν 

Iph. A. 1480. ἕλισσε τᾷδ᾽ ἐκεῖσε ΤΥ. 

333. ἀμφὶ ὠλένας ἔλισσ᾽ ἐμοῖς νώ- 

τοισι ib. 7598. διαφρόφεος ἑλίσσει γορ- 
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γωπὸς κόρας Her. F. 868. cf. Bac. 
1121. λίνον ἠλακάτᾳ δακτύλοις ἕλισ- 

σεν Or. 1432. Καδμείων πόλιν ü- 

πλοις ἑλίξειν Ph. 718. ἑλίσσων Sis. 

fr. IV. καλοῖς κακὲς λόγος ἑλίσσων 

Or. 890. ὃν ἀγκάλαις ἑλίσσων ib. 

1379. ἑλίσσων περὶ νίκας Iph. A. 

215. ἃς (sc. δίνας) πυκναῖς αὔραις 

ἑλίσσων Iph. T. 7. ἑλίξας ἀμφὶ σὸν 

χεῖρας γόνυ Ph. 1616. πέριξ ἑλίξας 

Antiop. fr. XXXI.2. χεῖρες καὶ κῶλ᾽ 

ἑλίσσετο Ph. 1198. ἑλισσόμεσϑ᾽ ἐκεῖ- 

ϑὲν ἐνθάδε δυστυχίαισιν lon. 1504. 

ῥόμβῳ ἑλισσομένα Hel. 1378. ἀμφὶ 

χαίταν δρόσον αἱματηρὰν ἑλιχϑεῖσα 
Iph. T. 444. 

"EAkew. βίοτον εἰς τὸν αἰὲν ἕλκω χρό- 

γον Or. 207. γήρᾳ τρομερὰν ἕλκω 

ποδὸς βάσιν Ph. 311. ἕλκειο μακρό- 

csv ζωὰν ib. 1531. ἕλκει, κώπην 

ὥστε k. τ. Δ. Hip. 1221. σύντονα 

ἕλκετε τὸν κακοδαίμονα ib. 1361. ἕλκ᾽ 

ὀνύχεσσι δίπτυχον παρειὰν 'Tr. 280. 

ῥᾳδίως ἕλκει ζυγὸν lb. 665. περιφο- 

ρὰν ἕλκῃ δρόμον Bac. 1065. vid. not. 

τὸν Αἴτνας μηλονόμον τόρνευ᾽, ἕλκε 

Cy. 657. ἕλκει με βιαίως Her. 80. 

cf. v, 868, ἕλχ᾽, ἕλκε πρὸς μέλαϑρα 

καὶ κόμιζέ pe lon. 738. ἕλκει ποτ᾽ 

ἐκ ταυτᾶ τύχας Alex. fr. XVIII. 2. 

τὴν δόξαν ἕλκει CEnei fr. V. 3. ἡνίκ᾽ 

Αἴας εἷλκε Κασσάνδραν βίᾳ 'Tr. 70. 

εἷλκον (sc. τὸ μέϑυ) εὐπτέρες ἐς αὖ- 

χένας lon. 1200. εἷλχ᾽ ὁμδ λαβὼν 

γυναῖκα Antiop. fr. XXXI. 2. ἐχ 

ἕλξετ᾽ αὐτόν; Hec. 1282. et Hip. 

1084. ὠκυπομπὲς ἕλξετ᾽ εἰς πόντον 

πλάτας Iph. T. 1427. ἕλκασιν ἡμῖν 

1459. 
τέκνα Her. F. 446. 

τέκνα ἕλξων ib. 602. δεσμὸν δυσεξή- 

vvrov ἕλκεται δεϑεὶς Hip. 1257. ἕλ- 

κεσϑαι βίᾳ Her. 220. - 

“Ἕλκημα. ῥίψω κυνῶν ἕλκημα Her. F. 

568. 

"EAkoc. τελαμῶσιν ἕλκη σ᾽ ἰάσομαι Tr. 

1232. ἕλκεσι βρύων Fr. inc. CCXI. 

'EAx&v. ἑλκῶσαι γέροντα χρῶτα Hec. 

405. ὅ pa φρένας ἥλκωσεν ΑΙ. 881. 

ἥλκωσας οἴκαες Sup. 223. 

“Ελκύειν. ἧς πρῶτα μαςὸν εἵλκυσα 

Ph. 994, τὸν περὶ τείχη εἵλκυσε An. 

βίᾳ νυν ἕλκετε τιμὰς Inus fr. 5} 

^ * - , 

τὰς συμφορὰς σπεδῇ συνάψαι Hel. ᾿ 

ὑπὸ σειραίοις ποσὶν ἕλκδσαν | 

σὴν δάμαρτα καὶ 
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108. ἄμυτιν ἑλκύσας Cy. 410. ἐφ 
ᾧπερ ἔγχος εἵλκυται τόδε Rh. 576. 

᾿Ἑλκώδης. ἀτρέμας χροὸς ἑλκώδεος ἅπ- 
τεσϑε Hip. 1359. 

᾿Ελλαμβάνειν. ἐν τοῖς τέκνοις ἡ 'peri) 
τῶν εὐγενῶν ἐνέλα[δε Ar. fr. XX. 2. 
vid. not. 

"EAAavía, dor. pro ηνία. τὸν 'EAXa- 
víac φανερώτατον àzép' ᾿Αϑήνας Hip. 

1122. 'EAAa»(ac ἀπὸ χϑονὸς Hel. 
233. xaS 'EAAavíav ib. 1161. πρό- 
σω γαίας ᾿Ἑλλανίας lon. 797. ἀφ᾽ 
"EAAavíac Her. F. 411. 

'EAAavic, dor. pro Ἑλληνίς. γῆς ὅρες 

'EAAavíOoc Hec. 1260. ἀπὸ γᾶς τᾶς 
Ἑλλανίδος El. 1193. ἙὩἙλλανίδες 
κόραι Hel. 193. 

"EAXae, 1) subst. Grecia, Iph. A. 
' 1271. ὡσὰν ἡ Ἑλλὰς εὐτυχῇ Hec. 

330. ἀπώλεσας πᾶσαν Ἑλλάδα Or. 
131. ἀν᾽ ᾿Ἑλλάδα ib. 250. et 806. 
An. 450. et Sup. 1223. ὡς ἅπασαν 
Ἑλλάδ᾽ ὠφελῶ Or. δθ4. ἀδίκως ἀ- 
ϑροίσας ᾿Ἑλλάδα ib. 647. -ρατηλατῶν 
'Ἑλλάδος ποτ᾽ ὄντων ib. 9068. Ἑλλὰς 
αὐτῇ σμικρὸν οἰκητήριον ib. 1114, ὑ- 
πὲρ ἁπάσης Ἑλλάδος δώσει δίκην ib. 
1134. ὃς 'EAA4Qoe ἦρξε ib. 1167. 
δακρύοισιν ᾿Ελλάδ᾽ ἅπασαν ἔπλησε ib. 
1809. ὃς ἄγαγ᾽ ᾿λλάδ᾽ εἰς Ἴλιον ib. 
1365. ἥτις “Ἑλλάδ᾽ αὐτοῖς Φρυξὶ διε- 
λυμήνατο ib. 1515. τὴν Ἑλλάδος 
μιάτορα ib. 1084. ἐπίδειξις Ἑλλάδι 
Ph. 878. Ἑλλάδ᾽ ἐς ἀντίπορον Med. 
210. βόταν φόνον 'EAXàc ἀέξει Hip. 
597. τίς Ελλάδ᾽ οἰκῶν; Al. 862. 'EA- 
λάδ᾽ εἰσαφικόμην An. 13. ὁ χιλιόναυς 
Ἑλλάδος "Apge ib. 106. Ἑλλάδος 
ἀλγεινὸς πόνος ib. 304... ἐκ ἄξι᾽ Ἔλ- 
λάδος ib: 367. ὃ πεσήματα πλεῖσϑ᾽ 
Ἑλλάδος πέπτωκε ib. 654. πλεῖςον 
ὠφέλησεν Ἑλλάδα ib. 082. ka 'EA- 
λάδα ib. 694. et szepius passim. νόσον 
Ἑλλὰς ἔτλα ib. 1045. τεκᾶσα πρῶ- 
rov Ἑλλάδος ib. 1238. cf, Her. F. 
1306. 8 σιγῇ διεπέρασας Ἑλλάδα 
Sup. 117. & δοκιμώτατος Ἑλλάδι 
ib. 277. νόμιμα πάσης συγχέοντας 
Ἑλλάδος ib. 311. 'EAAàc δοριμανὴς 
ib. 485. πάσης Ἑλλάδος κοινὸν τόδε 
ib. 538. μαρτύρημα Ἑλλάδι ib. 1203. 
Ἑλλάδος νεανίαι Iph. A. 52. 'EA- 
λάδος τῆς ταλαιπώρα sévo ib. 370. 
Ἑλλὰς ἡ μεγίξτη πᾶσα ib, 1378. τᾶς 
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ὀλβίας ἐξ Ελλάδος ib. 1381. ὑπὲρ 
Ἑλλάδος ϑανεῖν ib. 1389. ζηλῷ c8 
μὲν Ἑλλάδ᾽, Ἑλλάδος δὲ σὲ ib. 1407. 
Ἑλλάδος εὐεργέτις ib. 1447. Ἕλλά- 
δος εὐΐίππε πύργας Iph. T. 133. πι- 
ςὸν Ἑλλὰς οἷδεν εδὲν ib. 1205. ςέ- 
$avov ἔφερεν Ἕλλάδι κοροτρόφῳ Tr. 
565. (Ἑλλάδι τᾷ μεγάλᾳ ib. 1115. 
Ἑλλὰς πᾶσα τῶτο μαρτυρεῖ Her. 220. 
cf. Hel. 80. Ἑλλὰς ὦ Her. F. 135. 
μέλεος 'EAXGc ib. 877. τὲς εὐεργέτας 
Ἑλλάδος ἀπώλεσε ib. 1310. γνόμες 
κοινὸς Ἑλλάδος Antiop. fr. IV. 3. 
ἄξιον Ἑλλάδι Tel. fr. VII. πῆμα Ἕλ- 
λάδι ϑέλων γενέσϑαι Fr. inc. C. 1. 
etc. 2) adject. Greca. ϑανὼν ὑπὲ 
γῆς Ἑλλάδος Hec. 310. cf. Or. 573. 
et Iph. A. 1457. et 1554. Ἑλλάδος 
αἰχμᾶς Or. 1485. cf. Tr. 839, ὦ γῆς 
Ἑλλάδος ς“ρατηλάται Ph. 123]. τίς 
Ἑλλὰς (Greca mulier), 7j βάρβαρος; 
Ab. 1513. cf. Ion. 1867. ᾿πλλάδεδ νι 
βαρβάρε χϑονὸς γαῖαν κατοικεῖς Med. 
536. Ἑλλὰς πόλις An. 169. εἰς 
γᾶν “Ἑλλάδα Iph. A. 771. ἀνάσσων 
Ἑλλάδος ς«ρατηγίας Iph. T. 17. 'EA- 
λάδος ἐκ γᾶς ib. 448. ἐν κόλποισιν 
Ἑλλάδος νεὼς ib. 1292. cf. v. 1345. 
et. Cy, 85. d γῆς Ἑλλάδος ναῦται 
Iph. T. 1386. spariüc 'EAAáQoc 
διόπτας Rh. 234. γῆς Ἑλλάδος μυ- 
χϑς οἰκεῖς. Cy. 296. πάσης ὥρας 
Ἑλλάδος τητώμενοι Her. 381. ὦ γῆς 
Ἑλλαδος λωτίσματα Hel. 1009. '*EA- 
λάδος πρῶτοι χϑονὸς ΕἸ. 21. 

᾿Ελλείπειν. ἐδ᾽ ἐλλέλοιπας ἐλπίδα El. 
609. 
Ἕλλην, et dór."EAXav, 1) Gracus. a) 
Subst. ὑπὲρ Ἑλλήνων Hec. 141. ὦ 
μέγιτον “Ἕλλησιν φάος ib. 841. à 
ποτ᾽ àv φίλον τὸ βάρβαρον γένοιτ᾽ ἂν 
Ἕλλησιν γένος ib. 1200. ἐπίσημον 
εἰς Ἕλληνας Or. 2]. ἐπὶ τὸν κοινὸν 
᾿ἙἙλλήνων νόμον ib. 405. ka 'EAMQ- 
νων χϑόνα Ph. 500. ςρατηγῶν Xo- 
γάσιν Ἑλλήνων Αη. 324. Ἑλλήνων 
ὄχλον ἀϑροίσας ib. 606. βάρβαροι 
--͵Ελλησιν ἄρξεσι; ib. 667. βαρβά- 
ρων Ἕλληνας εἰκὸς ἄρχειν, ἀλλ᾽ 8 
βαρβάρες Ἑλλήνων Iph. Δ. 1400. sq. 
cf. v. 1275. Ἕλλησιν ἡμᾶς πρὄπιες 
Rh. 405. ἄνδρες Ἑλλήνων ἄκροι 
Tel. fr. XI. 1. Ἕλληνες ὄντες βαρ- 
βάροις δολεύσομεν ; ejusd, fr. XXIII. 
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ἀρίτει πατρὸς Ἑλλήνων γεγὼς Fr. inc. 

B. 2. 2. ἅπας μοι πύργος “Ελλήνων 

πατρὶς ΕἾ. ἱπο. B. 44. 2. ete. Form. 

dor. "EAXavec. ἀν ᾿Ελλώνων sparóv 

Hec. 119. Ἑλλάνων ἄγραν ib. 881. 

τοιόνδ᾽ Ἑλλάνων νέφος 1b. 907. ὦ 

παῖδες Ἑλλάνων 1b. 930. ἝἝλλαγων 

δορὶ ib. 1112. et Or. 1306. πολλαὶ 

Ἑλλάνων ἄλοχοι An. 1037. ἄγυρις 

᾿Ἑλλώνων «ρατιᾶς Iph. A. 753. Ἕλ- 

λάνων «ρατὸν ib. 1526. ἁ pvastv- 

ϑεῖσ᾽ ἐξ Ἑλλάνων Iph. T. 208. πο- 

ϑὅσ᾽ Ἑλλάνων ἀγόρες ib. 1096. λέκ- 
τροις πλασϑεῖσ᾽ “Βλλάνων Tr. 203. 
τί ϑέσμιον Ἑλλανων ; ib. 267. μη- 
δεὶς ἄλλος Ἑλλάνων Epig. ETI S: 

b) adject. ἀνδρὸς "EAXgvoc λόγοις 

πεισϑεῖσα Med. 801. Ἕλλην ἀνὴρ 
Iph. T. 39. et Ἕλληνες ἄνδρες Hel. 
1554. εἰ Ἕλληνας ἄνδρας Iph. T. 347. 

“Ἑλλην᾽ ἐς οἶκον Med. 1331. “Ἑλλην 

φόνος Iph. T. 72. “Ἕλληνα ξένον 

Hel. 154. λέοντες Ἕλλανες δύω Or. 

1401. Copulatur etiam cum subst. 
fcemin.; Ἕλληνα πόλιν Iph. A. 65. 
πατρίδος “Ἕλληνος Iph. T. 495. — «o- 

Ag» Ἕλληνα Her. 131. 2) Ἕλλην, 

nom. propr. viri, /Eol. fr. XXIII. 1. 

et Melan. fr. II. 2. 
'"EAAqvuóc. νόμον “Ἑλληνικὸν Al. 687. 

ἀγῶνας κρατεῖν ᾿Ἑλληνικὲς Hip. 1016, 
ἐπὶ βωμὲς καὶ τάφες “Ἑλληνικὸς Bac. 

1356. γῆρυν ἐχ Ἑλληνικὴν Rh. 294. 

λέκτρων ἁρπαγὰς Ἑλληνικὰς Iph. A. 

1266. ναῶν φτόλον Ἑλληνικῶν Iph. 

T. 11. Ἑλληνικαῖσι ῥοαὶς ib. 259. 

δορὶ πεσεῖν Ἑλληνικῷ Hec. 5. cf. Tr. 

479. et 868. Ἑλληνικὸν τι Or. 486. 

Ἑλληνικοῖσι δώμασιν Ph. 286. 
“Ἑλληνικῶς Iph. 'T. 660. 
“Ἑλληνὶς Hel. 568. Ἑλληνὶς γυνὴ 

Med. 1339. Iph. T. 1154. Tr. 477. 
et Hel. 264. ἐκβολὰς νεὼς “Ἑλληνίδος 

δέξεσϑε Iph. T. 1425. '"EAAqv(O εἰς 

γῆν 'Yr. 878. cf. Bac. 23. et Her. 307. 

πολλαῖς με μακαρίαν Ἑλληνίδων ἔϑη- 

xac Med. δ09. Ἑλληνίδας γυναῖκας 

Iph. T. 64. et 1468. γαῦς ἀντίας 

'"EAAqvícw lon. 1160. μόνην πασῶν 

“Ἑλληνίδων El. 1076. 
Ἐλλοχίζειν. ϑάμνων &XXoxtzoper φό- 

βαις Bac. 721. 
᾿Ελπίζειν. ἦ κἀν ϑεοῖσι ταὐτὸν ἐλπίζεις 

τόδε; Hip. 97, vósor ἐλπίζω λαβεῖν 

ἘΛΠῚ 

Iph. T. 1016. 8 γὰρ---σ’ ἐλπίζασί 
πϑ---ξυμφορὰς κατοικτίσειν Her. 151. 
dc ἐλπίζομεν Hel. 746. ϑῆράς σφε 
τὸν 0Usqvov ἐλπίζει κτανεῖν Ion. 348. 
ἵν᾽ ἐλπίζει βασιλεύσειν ib. 1087. πάν- 
τα ἐλπίζειν χρεὼν Ηγρ. fr. VIII. 

[B&v ἣ λέοντ᾽ ἤλπιζες ἐντείνειν βρύχοις: 
Δη. 721. τὸ μὲν ἐκ ἤλπιζον ἂν πε- 
πονϑέναι πάϑος Sup. 790. οἷς ἤλπι- 
ζον αἱρήσειν πόλιν 1b. 845. ὡς πατήρ 

μ᾽ ἤλπιζεν ἐκδώσειν El. 249. πῶς ἄν 

τις ἐλπίσαι πράξειν καλῶς ; Hec. 820. 

εἰ ζῇν με χρήζειν ἤλπισας Or. 1070. 

τὴν Φρυγῶν πόλιν ἤλπισας κατακλύ- 
σειν δαπάναισιν 'Yr. 995. μὴ ἐλπίσῃς, 
ὅπως αὖϑις πατρῴας ἔμ᾽ ἐκβαλεῖς χϑο- 
γὸς Her. 1051. τίς ἂν τάδ᾽ ἤλπισε 
βροτῶν ποτε; Hel. 662. δόξης, ἥν 
ποτ᾽ ἤλπισα Her. F. 461. ἃ πάρος 
ὄποτε---ἤλπισε παϑεῖν ib. 745. ἐδ᾽ 
ἐγὼ γὰρ ἤλπισα El. ὅ80. ὥστ᾽ ἤλπι- 
cac, ὡς εἰς σὲ μὲν κ. τ. À. ib. 918. 
ἐλπίσας δύνασϑαί τι παρὰ σοὶ Epist. 

Ἐλπίς. Br ἐλπίδος---ὁρῶ ϑάρσος Hec. 
370. debes σ᾽ ὁδᾶ τῆσδ᾽ ἐλπὶς ib. 
1032. ἐλπίδα δή τιν᾽ ἔχομεν Or. 52. 
cf. Iph. A. 609. εἴς σ᾽ ἐλπὶς ἡ ᾽μὴ 

καταφυγὰς ἔχει κακῶν ΟΥ. 448. ἐν- 
ταῦϑ᾽ ἐλπίδος προσήκομεν ib. 692. 
μολόντι δ᾽ ἐλπίς ἐστι σωθῆναι κακῶν | 
ib. 777. προσῆλϑεν ἐλπὶς (1. e. metus) 
ib. 857. παρ᾽ ἐλπίδα ib. 975. et Fr. 
inc. CLXXXVII. ἐπὶ σκήπτροις ἔχων 

τὴν ἐλπίδα Or. 1059. ὑποτίϑης τιν᾽ 

ἐλπίδα ib. 1186. νῦν ἐλπὶς, ἐχϑρὲς 

τὲς ἐμὲς τίσειν δίκην Μεά, 767. &- 

νεσίν τιν᾽ ἐλπίδι κεύϑων Hip. 1105. 
παρὰ δ᾽ ἐλπίδα λεύσσω ib. 1121. vid. - 
not. τίνα βία ἐλπίδα προσδέχομαι: | 
Al. 129. ἐλπὶς ἐκ ἔτ᾽ ἔτι σώσασϑαι 
βίον; ib. 144. 
φυτεύσειν τέκνα ib. 294. 
ἀεὶ προσῆγε An. 27. 
εἰ σωϑήσεται ib. 410. 
ἀναμενεῖ ib. 445. ποίαν περαίνων 
ἐλπίδα ; ib. 1063. 
ἣ πολλὰς πόλεις συνῆψε Sup. 479. 

ἐλπίς p 

ὄτις ἐλπὶς ἦν, ἄλλα 

ἐν τῷδε ἐλπὶς, 
, Ἂς ^ 

αὐτὸν ἐλπὶς . 

ἐλπίς ἐξι κάκιτον,..Ἅ 

ἡ ἐλπὶς ϑεὸς ἐξέπραξεν αὐτὸ Iph. A. | 

392. ἐλπίδος ἀπεσφάλην ib. 742. μήτ᾽ 

ἐμοὶ---ἐλπὶς ἅδε ποτ᾽ ἔλϑοι 10. 786. 

κενὴν κατέσχον ἐλπίδα 10. 987. ψυχρὰ 

ἐλπὶς ib. 1014. φίλα ἐλπὶς ἐγένετο 

Iph. T. 414. ἐκ ἔτιν ἐλπὶς τοῖς ξένοις 
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σωτηρίας ib. 1413. ὄτ᾽ ἐξ ἐκείνων 
ἐλπὶς ὡς ὀφϑήσομαι Τι. 487. ἐμοὶ 
808 ξύνεςιν ἐλπὶς ib. 677. ἐλπίδα γᾷ 
πατρίᾳ μεγάλαν ib. 857. τὸ λῷτον 
ἐλπίδ᾽ εὑρήσειν Her. 170, ὦ τάλαινα 
ἐλπὶς ib. 435. ἐχ ἅπασα πέφευγεν 
ἐλπὶς 10. 453. ἐλπίδ᾽ εὖ πράξειν ἔχω 
ib. 522," ἐλπὶς ἐκ πλοσίων δόμων λα- 
βεῖν τι Hel. 439. pU dw ἐλπὶς db. 
821. τίν᾽ ὑπάγεις μ᾽ εἰς ἐλπίδα; ib. 
832...à νῦν φέρετ᾽ ἐλπὶς Ion. 1063. 
τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἔμπεδον σωτηρίας ἐξευμα- 
ρίζῃ ; Her. F. 80. τίν᾽ ἐλπίδ᾽ εἰσορᾶτε; 
lb. 144. σκέψαι τὴν σὴν ἐλπίδα ib. 
295. δοκημάτων ἐκτὸς ἦλθεν ἐλπὶς 
ib. 771. ἐπ᾽ ἐλπίδι ib. 804, ἐδ’ ἐλ- 
λέλοιπας ἐλπίδα El. 609. ὁρῶ ἐλπίδ᾽ 
ἐξ ἀμηχάνων ib. 624. πολλὴν δίδωσιν 
ἐλπίδα Inus fr. XII. 2. ἐλπίδος κεὸ- 
vijc ἔχε ejusd. fr. XIX. 2. δὲ ἐλπίδος 
ζῆ, kai QU ἐλπίδος τρέφε Phry. fr. ITI. 

| προτείνων ἐλπίδα Fr. inc. LXXIV. 1. 
οἵαν ἐλπίδ᾽ ἡδονῆς ἔχεις; Fr. inc. 
BXXVIII. 1. εἰς ἐλπίδ᾽ ἄγει Fr. 
BSGCEXV..-6.. iy πάνυ λιτῇ τινι 
ἐλπίδι Epist. 111. dre τὸν δείλαιον--- 
ἐψεύσω ἐλπίδος ib. ἐϑρέφϑην ἐλπίδων 
καλῶν ὕπο. Hec. 351. παρ᾽ ἐλπίδας 
18: 680. - ἐκέτ᾽ εἰσὶν ἐλπίδες Or. 720. 
αἱ ἐλπίδες βόσκοεσι φυγάδας Ph. 399. 
ἐλπίδες ὄπω καϑεύδεσι ib. 037. ἐλπί- 
δὼν ἡμάρτομεν Med. 498. et Rh. 581. 
ἐλπίδες ἐκ ἔτι μοι παίδων ζωᾶς Med. 
976. εἶχον ἐλπίδας πολλὰς ἐν ὑμῖν 
10.1082: “ἔξω μεγάλων ἐλπίδων Tr. 
315. οἱ, ν. 1209. - ἐλπίδων ποίων ὕπο 
ib. 905. τῷ δ᾽ ἔνεισιν ἐλπίδες ib. 629; 
ἐλπίσιν ἐβόσκετο Bac. 617. μυρίαι 
μυρίοισιν ἔτ᾽ εἰσὶν ἐλπίδες 10. 906. 
ἐλπίδες σωτηρίας Hel. 1037. et Her. 

84. εἰσφέρεις ἐλπίδας Hel. 1043; 
8 γὰῤ ἐλπίδων εἴσω βέβηκα ib. 1539. 
ἐλπίδων μέτοχος ἣν Ion. 097. φρᾶδαι 
ἐλπίδες ib. 866. τὰς ἐλπίδας ἀπέβα- 
λον πρόσω ib. 1453. φιλῶ τὰς ἐλπέδας 
Her. F. 91.. ὅστις ἐλπίσι πέποιϑεν 
aic 1b. 105; πολύ με δόξης ἐξέπαισὰν 
ἐλπίδες ib. 460. ἐλπίδας ὁ χρόνος 
ek ἐπίταται σώξειν ib. 506. ἔν ἐλ- 
πίσιν ταῦτα El. 352. ἐλπίδας δίδως 
Ar. fr. XVIII. 9. ἐξ ἐλπίδων πίπ- 
Tóvrac Inus fr. XVI. ὃ... ἐν ἐλπίσεν 
χρὴ τὲς σοφες ἔχειν βίον ejusd. fr. 
VIH. πόλλ᾽ ἐλπίδες ψεύδεσι κᾷ- 
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'λογοι βροτὲς Pro. fr. VI. ταῖς ἐλπι- 
σιν τἀλγεινὰ παραμυϑόμενος Εν. inc, 
XLVII. 2. πτηνὰς διώκεις τὰς ἐλ- 
Tídac Fr. inc. LXXIIL. 1. oz" 2- 
πίδων Fr. inc. CVI. ]. σμικραῖς 
&mwpémracw αὑτὸς ἐλπίσι Fr. inc. 
CLXXVI. 

Ἔμαυτδ. ἐμαυτὸν ἐξερῶ Or. 558. ἐν 
'éuavrQ τι συννοόμενος ib. 633. πατρὶ 
τιμωρῶν ἐμαυτᾷ ib. 774. τὰ πίς᾽ 
ἐμαυτῷ r8 ϑράσες παρέξομαι Ph. 275. 
τάμαυτϑ λαβὼν ib. 487. πόλιν ἐμαυτᾷ 
προδὲς ib. 1011. σφάξας ἐμαυτὸν ib. 
1017. ἔα ἐμαυτῷ ζῇν Lon. θ46. φιλῶν 
μάλις’ ἐμαυτὸν Cresph. fr. VI. 2, 
ἐμαυτὴν λέγω Hec. 736. ἴδιον ἐμαυ- 
τῆς τι βόέλομαι εἰπεῖν ib. 978. etc. 

'Eufaívew. ὅταν ἔρημον χῶρον ἐμ- 
βαίνω. ποδὶ Rh. 214, ποῖ ποτ᾽. ἐμ- 
βαίνειν ue χρή; Tr. 455. ᾿Ισϑμίας 
γῆς αὐχέν᾽ ἐμβαίνων ποδὶ El. 1288. 
τήνδ᾽ ἐμβαίνασα κέλευϑον Sup. 989. 
σὲ---νεὼς ἐμβήσας σκάφος Cy. 465. 
ἐμβῆσαί νιν ἵππειον δίφρον Her. 845, 
ὦ £u[Ja, ἔμβα κατακλαίεσα El. 113. et 
128. αἵ vor ἔμβατε Τροίαν ib. 432. 
εἰ εἰς ἄντλον ἐμβήσῃ πόδα ler. 169. 
Τροίαν Ἰλιάδ᾽ ἐμβεβῶτα Hec. 922.: 
χρυσοκολλήτοισιν ἐμβεβὼς δίφροις Ph. 
2. τάξιν ἐμβεβὼς Her. F. 164. ἄξενον᾽ 
Ξέγην τήνδ᾽ ἐμβεβῶτες Cy. 92, 

᾿Εμβάλλειν. εἰς ὄμμαϑ᾽ αὑτῷ δεινὸν 
ἐμβάλλει φόνον Ph. 6]. κακοῖς ἔφ᾽ 
ἕρμα -ερεὸν ᾿μβάλλεσι γῆς Hel. 860. 
τῆς ἐμβάλλοντας ἡμῖν τὰς ὑπονοίας 
Epist. V. οἱ τὸς περὶ ἡμῶν λόγες 
ἐμβάλλοντες εἰς τὰς ὄχλες ib. ὅπως 
μὴ δεινὸν ᾿Αργείοισιν ἐμβάλῃ φόβον 
Or. 1355. τέκνοισιν ἐμβαλεῖν ξίφος 
Med. 1325. τοῖς μέλλεσι ϑάνατον 
ἐμβαλεῖν ΑἹ. 51. χαλινὸν ἐμβαλεῖν 
γνάϑοις ib. 405. ναυσὶν ἐμβαλεῖν 
φλόγα Rh. 120. νυκτὸς ὄτι φαῦλον 
ἐμβαλεῖν sparóv ib. 285. ναυσὶν 
αἶϑον ἐμβαλεῖν ib. 990. spar νότον 
ἐμβαλεῖν πικρὸν "Tr. 66. et Qóovocov 
νότον ἐμβαλεῖν ib. 75. ἐμβάλωμεν 
εἰς ἄλλον λόγον El. 0902. πέλεκυν 
εἰς τράχηλον ἐμβαλεῖν Tel. fr. XVI. 
2. εἰς ἡμᾶς ξίφος φόνιον ἐμβαλὼν 
Ph. 598. λᾶαν ἐμβαλὼν κάρᾳ ib. 
1104. τςέρνοισιν ἐμβαλὼν φλόγα AI. 
4. πέτραις Καφηρίαις ἐμβαλὼν Hel. 
1140. ἐμβαλὼν πόρπακι γενναίαν 
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χέρα ib. 1392. πολιὸν δάκρυον ἐμ- 

βαλὼν Her. F. 1209. Λιβυκὸν αἰϑέρ᾽ 

ἐμβαλὼν Phaéth. fr. VII. 1. πώλοις 

ἐμβαλόντες ἡνίας Iph. T. 1428. εἰς 

τὰ ᾿δώλια τῆς νηὸς ἐμβαλόντες Cy. 

238. λευκὸν ἐμβαλᾶσα πῆχυν sépvotc 

Or. 1466. σίδηρον ἐμβαλδσα, SC. 

ταῖς κόμαις Hel. 1204. πλείον᾽ οἶκτον 

ἐμβαλῶ "Tr. 473. 
βαλῶ φρενὶ ib. 630. παρῇδι óvvxa 

φόνιον ἐμβαλῶ Hel. 1095.  8kev 

ταύρειον δέμας εἰς πρῶραν ἐμβαλεῖτε: 

ib. 1579. 
Ἔμβασις. δίχηλον ἔμβασιν Bac. 799. 

Ἐμβατεύειν. πόλιν ἐμβατεύειν El. 

1251. et ἐμβατεῦσαι πόλιν ib. 595. 

ὃς πέτρον ᾿Αρκάδων ἐμβατεύεις Tel. fr. 

I. 3. Avxíac ναὸν ἐμβατεύων Rh. 

295. ἐκέτι o ἐμβατεύσω Hec. 913. 

E ἐμβατεύσεσϑε χϑονὸς Her. 

76. 
Ἐμβιβάζειν. εἰς τὸ λῷτον ἐμβιβάζαεσ᾽ 

ἴχνος Her. F. 856. 

Ἐμβολή. ἐς ἐμβολὴν δεινὸς Her. F. 

869. λέοντος βλέπων πρὸς ἐμβολὴν 

Syl. fr. IV. 4. φυλάσσετ᾽ ἐμβολὰς 

An. 1131. 
"Epu[loXov. χαλκόδετα ἔμβολα Ph. 115. 

λάϊνα ἔμβολα Bac. 591. 

᾿Ἐμέϑεν, poét. pro épa Or. 987. Iph. 

'T. 450. Tr. 260. 333. et 340. 

"Epparfüc. ἐμμανὴς "Hpac ὕπο Cy. 3. 

τροχηλατήσεσ᾽ ἐμμανῆ πλανώμενον El. 

1953. ϑεᾶ mvoaicw ἐμμανεῖς Bac. 

1092. 
Ἐμμένειν Ph. 1247. ὄμνυμι ἐμμένειν, 

ü σα κλύω Med. 753. et ὅρκῳ τῷδε μὴ 

᾿μμένων; vers. sq. μελάϑροις ἐμμένειν 

Er. fr. II. 12. 
"Epupox3oc. tupoxSov βίοτον Sup. 

1004. 

'"Euóc. παῖδ᾽ ἐμὸν Hec. 79. πατέρα 

τὸν ἐμὸν Or. 288. τὸν ἐμὸν ὠδίνων 

πόνον Ph. 30. οἴκων ἄγκυρα ἐμῶν 

Hec. 80. τὸ πιτὸν λόγων ἐμῶν Or. 

245. ἐμῶν τυράννων Ph. 299. μή- 

cnp ἐμὴ Hec. 384. ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν 

ib 40. et 44. ματρὸς τῆς ἐμῆς Or. 

05. ἐπὶ τὴν ἐμὴν ς“ρατεύομαι πόλιν 

Ph. 435. ἐμὰ φρὴν Hec. 85. ἀπ᾽ 

ἐμᾶς ὧν, ἀπ᾽ ἐμᾶς τόδε παιδὸς πέμψα
τε 

10. 98. φόνον ἐμᾶς ματέρος Or. 165. 

ἐπ’ ἐμὰν πόλιν Ph. 155. χοὰς φέρεσ᾽ 

ἐμὰς Or. 96. κόμας ἐμὰς Ph..291; 

ὥς σοι τέρψιν ἐμ- 

Ἐμπαΐίζειν. 

ἘΜΠῚ 

σῶμ᾽ ἐρημώσας ἐμὸν Hec. 31. r&póv, 

Ücov περ ἤϑελον τυχεῖν; ἔςαι 10. 51. 

ὄμμα ἐμὸν Or. 184. τόὐμὸν ξίφος Ph. 

628. répóv &yi συγγνώμην ἔχει 10. 

1002. ἀπ᾽ ἐμῶν γονάτων Hec. 92. 

τοῖς ἐμοῖς ϑρηνήμασι Or. 132. ἅπερ 

μοι φίλτατ᾽ ἐςσὶ τῶν ἐμῶν ib. 644. 

τἀμὰ λέχη Ph. 47. τἀμὰ λέκτρα ib. 

59. ἤνπερ κρατήσῃ τἀμὰ ib. 782. et 

510 porro. 

χλοεραῖς ἐμπαίζεσα λεί- 

μακος ἡδοναῖς Bac. 865. 

"EpraXw. πρόσωπον τἄμπαλιν spé- 

$ovra Hec. 343. εἰ τὄμπαλιν 1". 

789. ςρέψασα λευκὴν ἔμπαλιν πα- 

ρηΐδα Med. 923. cf. v. 1006. et 1148. 

dere τὄμπαλιν πεσεῖν φρενῶν Hip. 

390. κᾷμπαλιν spéjac κάρα Iph. A. 

1549. ϑάκες μοχλοῖς τριαίνϑ κἀνά- 

τρεψον ἔμπαλιν Dac. 848. τἄμπαλίν 

γε τῶν δὲ ἀληϑείας σαφῆ Hel. 317. 

"Eurac. ἀλλ᾽ ἔμπας ἔφερε κακὸν ἅλις 

ΑἹ. 909. ἔμπας ὄ τις ἂν ψαύσειέ ps 

Cy. 533. 

"Epreooc. τὸν ὅρκον εἶναι τόνδε μηκέτ᾽ — 

ἔμπεδον Iph. T. 758. Δοξίϑα ἔμπεδοι 

χρησμοὶ El. 399. τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἔμπεδον 

σωτηρίας ἐξευμαρίζῃ ; Her. F. 80. 

Ἐμπεῦδδν. τὸν ὅρκον ἐμπεδώσομεν Iph. 

12790; 
"Epretpew. ἐμπείρας ῥάχιν Rh. 514. 

Ἔμπειρία. ἡ ̓ μπειρία ἔχει τι λέξαι τῶν 

νέων σοφώτερον Ph. 532. ἐμπειρία 

τῆς ἀπειρίας κρατεῖ Pelei fr. V. 3. 

᾿ἘΕἘμπίμπλασϑαι. rot σὸν βλέπων ἐμ- 

πίμπλαμαι πρόσωπον Ion. 925. 
, , 3 , , 3 mM , 

Ἐμπιπράναι. ἐμπιπρατ αὐτῶν σώματα 

Her. F. 244. 

ἜἘμπίπτειν. ἐμπίπτειν πύλαις Ph. 1158: 

πώλοις δεινὸς ἐμπίπτει φόβος Hip. 

1218. ταραγμὸς ἐμπέπτωκέ μοι Hec. | 

857. εἰς ot ἀνάγκης ζεύγματ᾽ ἐμ- 

πεπτώκαμεν Iph. Α. 443, δεινὸς &£g-. 

πέπτωκ᾽ ἔρως τῆσδε spartíac Ἑλλάδιε.. 

10. 808. φήμη τις φύλαξιν ἐμπέπτωκεν 

Rh. 657. πυρὸς φλογμὸς ἐν κάρᾳ 

πέσοι (i. e. κάρᾳ ἐμπέσοι) Sup. 832. 

ὅταν ποτ᾽ ἐμπέσωσιν εἰς ἔριν Iph. A. 

377. ἐμπέσωμεν ᾿Αργείων σρατῷ Rh. 

197. εἰ γυναιξὶν ὅπλων ἐμπέσειεν" 

ἡδοναὶ Meleag. fr. ΧΙ. 2. ἀλίμενον. 

ἐς ἄντλον ἐμπεσὼν Hec. 1025. πύ- 

λαισιν ἐμπεσὼν Ph. 1161. πίτυλος 

ἐμπεσὼν σκύφε Al. 801. Θρῃκῶν 
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ἀρίτοις ἐμπεσὼν Rh. 409. εἰς ἀϑά- 
varov αἰϑέρ᾽ ἐμπεσὼν lel. 1022. ἐμ- 
πεσὼν πόϑος ib. 1411. πόλεος ἐμπε- 
σόντες εἰς ἀρχήν τινα Er. fr. II. 30. 
ϑρόνοισιν ἐμπεσᾶσα Med. 1170. εἰς 
φίλαν γᾶν ἐμπεσεῖσϑ᾽ ἀνώνυμοι 'Tr. 
1319. εἰς βάρβαρα φάσγαν᾽ ἐμπεσῇ 
Hel. 870. 

᾿μπλέκειν. ἐς ápkvsárav μηχανὰν ἐμ- 
πλέκειν Or. 1428. ἐμπλέκειν πλοκὰς 
Iph. A. 9806. τὸν ἐν αἰϑερίῳ ῥύμβῳ 
πάντων φύσιν ἐμπλέξαντα Fi. fr. LI, 2. 
χεῖρα ἐμπλέξασ᾽ ἐμὴν Or. 262. ἡνίαι- 
σιν ἐμπλακεὶς Hip. 1236. 

᾿Εμπλήϑειν. 4 γὰρ ἐμπλήσαιμί σε μύ- 
Sev Hel.775. Πριάμε πεδίον ἐμπλή- 
σας δορὸς lph. A. 355. ἐμπλήσας 
σκύφος Μάρωνος Cy. 410. αὐτῶν πε- 
δίον ἐμπλήσω φόνα Ph. 725. cf. Her. 
F.572. σαρκῶν ósíev T ἐμπλησϑῶ 
Hec. 1072. ἐμπλήσϑητί pe πίνων 
aipa Syl. fr. II. 2. ἐμπλησϑεὶς 'El. 
430. ἐμπλησϑέντες νομίσματος Er. 
fr. II. 29. μισῶν & ποτ’ ἐμπλησϑή- 
σομαι γυναῖκας Hip. 664. 

Βμπληκτος ἄνϑρωπος Tr. 1204. 

᾿Εμπλήσσειν. κέρτομός" μὲ 3&8 τις ἐμ- 
πλήσσει χαρά; Al. 1128. 

᾿Εμπνεῖν. ἔτι ἐμπνέει Or. 155. ἔτι ἐμ- 
πνέων βραχὺ Ph. 1428. et βραχὺν 
βίοτον ἐμπνέων ἔτι Hip. 1246. σμι- 
'κρὸν ἐμπνέεσ᾽ ἔτι Al. 203. ἄνεμος ἐμ- 
πνεύσας δορὶ Cy. 19. kar &pov ὥσπερ 
ἱξίοις ἐμπνεύσομαι τῇδε An. 556. 

"Eprvec. ἦν ἔτ᾽ ἔμπνες Ph. 1451. ἔμ- 
"Tv8c εἰμὶ Her. F. 1089. ἔτ᾽ ἔμπνεν 
ἀΐδης μ᾽ ἐδέξατο Fr. ince. CLXXIX. 

í εἴδωλον ἔμπνον Hel. 34. 
᾿Ἐμπόδιος. τί ἐμπόδιον κώλυμ᾽ ἔτι μοι; 
lon. 802. 

᾿Βμποδών. σὺ ἡμῖν μηδὲν ἐμποδὼν γένῃ 
Hec. 872. αἰεὶ γυναῖκες ἐμποδὼν ταῖς 
συμφοραῖς ἔφυσαν ἀνδρῶν Or. 604. 
ἃ ἐμποδὼν μάλιτα Ph. 718. μήτ᾽ ἐμ- 
"ποδών σοι---ναίειν Med. 936. λόγων 
τίς ἐμποδὼν ὅδ᾽ ἔρχεται ; Sup. 395. 
ἐμποδὼν ϑήσειν δόρυ ib. 1192, ἐμ- 
ποδὼν γενήσομ᾽ ἐγὼ τῇ ϑεῷ Iph. A. 
1390. ἥκεις “ἐμποδὼν ἐμοῖς γάμοις 
Hel. 739. εδεὶς ἐμποδὼν κεῖται νόμος 
Ion. 1047. ἐμποδών μοι ϑανασίμων 

Ὶ βελευμάτων ἕρπει Her, F. 1153. 
EjcroNciv, δόξαν ἠμποληκότα Fr. inc. 
B. 3. 

᾿ μπολή. βορᾶς 
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ἐμπολὴν λα θεῖν Cy. 
253. ζαχρύσα δ ἐμπολᾶς Iph. T. 
1111. 

᾿Ἐμπόλημα. φῶς ἐμπολήμασι πρέπει 
Cy. 137. 

᾿Ἐμπορεύεσϑαι. δίαιταν ἥντιν᾽ ἐμπορεύε- 
ται Phoen. fr. IX. 6. 

Εμπορος. τιμάσϑω σέβας ἐμπόρων Al. 
1002. κακὴν ἔμπορον βία Hip. 964. 

᾿Εμπρέπειν. ἕν πάντων γνῶμα ταὐτὸν 
ἐμπρέπει Her. 408. cf. Fr. inc. B. 6. 
"Eumpoc3tv. εἰς τὔὄμπροσϑεν Hip. 
1228. 

"Epmvpoc. εἰς γῆν ἔμπυρος πίπτει VE- 
κρὸς Ph. 1193. ἐμπύρῳ τέχνῃ ib. 961. 
ἐμπύραε φλογὸς [16]. 752. ἐμπύρες 
ἀκμὰς Ph. 126]. ἐπὶ ἐμπύρες ὀρϑο- 

sáóac Hel. δδ4. τυγχάνει ἐν ἐμπύ- 
ροις An. 1114. ἐμπύρων εἶδες φλόγα ; 
Sup. 155. δέ ἐμπύρων σπονδὰς κα- 

ϑεῖναι Iph. A. 89. εἰς ἔμπυρ᾽ ἦλϑε 
Iph. T. 16. κἀμπύρων (i. e. kai £z.) 
pao Sàc φέρειν Bac. 257. ἐδεὶς ἐπλέ- 

τησ᾽ ἐμπύροισιν Hel. 762. 
᾿Εμφαίνειν. ἐδὲν ἐμφαίνασ᾽ ἔτι Fr. fal. 

cit.. X; 2, 
᾿Εμφανής. ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς Dac. 

22. ἥκει πόσις σοι ἐμφανὴς Hel. 880. 
ἔδειξας ἐμφανῆ πόλει πυρσὸν El. 586. 
γῆρυς ἐμφανὴς 10. 754. τἀμφανῆ ἔργα 
Sis. fr. I. 9. τἀμφανῆ ὑψηλ᾽ ἄγειν 
Fr. inc. XXXIX. 3. et fr. inc. B. 47. 
4. τὰς συμφορὰς £uóavesépac Fr. inc. 
E 18.43. 

᾿Εμφανέζειν. αὐτὸς αὑτὸν ἐμφανιεῖ σοι 
Phi. fr. XIII. 4. 

᾿Εμφανῶς Bac. 816. τάδ᾽ εἶπεν ἐμφα- 
νῶς παραςΞαϑεὶς Or. 365. ἐξελέγχεται 
ἐμφανῶς κάκιτος ὧν Hip. 945. παρὼν 
πρὸς παρόντας ἐμφανῶς γαμβρὸς δι- 
δάξω An. 739. τὸν Οἰκλέεος τόκον tv- 

λογᾶσιν ἐμφανῶς Sup. 927. ὥστ᾽ ἐξο- 
ρᾶσϑαι τὸν «ρατηγὸν ἐμφανῶς Her. 
675. ὅϑεν σ᾽ ᾿Απόλλωνγ᾽ ἐμφανῶς 

κλήζει Phaéth. fr. X. 2. 
"Epuópov. ἔμφρων δακρύει Or. 44, ἔμ- 
φρων ἀναίξας πεσήματος Iph. T. 315. 

ἔμφρον᾽, ἢ κάτοινον ὄντα ; Ion. 553. 
᾿Ἐμφύειν. ἀνδρῶν---αδεὶς χαρακτὴρ ἐμ- 
πέφυκε σώματι Med. 519. τοιόνδ᾽ ἐμ-- 
πέφυκέ σοι ϑράσος ilb. 1345. τὸ μῶρον 

γυναιξὶν ἐμπέφυκεν Hip. 967. ἐμπέ- 

$vke γυναιξὶ τέρψις κακῶν An, 93. 

πᾶσιν τόδ᾽ ἐμπέφυκεν lph. A. 839. 
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λευκοῖς ἐμφύσας καρποῖς χειρῶν Ion. 

891. A 

" EuóvXoc. ἔμφυλον ἕξεσι Ion. 1581. 

" Euovroc. ἔμφυτος πᾶσιν ἀνϑρώποις 

κάκη Bel. fr. [Χ.1. τοῖς πλδτϑσι τᾶτο 

ἔμφυτον Phaéth. fr. V. 1. 

Εμψυχος. ἐκείνες ἀπόδος ἐμψύχες πά- 

λιν Hel. 978. ἔμψυχος γυνὴ ΑΙ. 137. 

ὅσ᾽ £9 ἔμψυχα Med. 290. τὴν ἐμψύ- 

xov βρῶσιν ἐδεσῶν Cret. fr. II. 19. 

"Ev. ἐν δόμοις Hec. 27. ἐν πόντα σάλῳ 

10. 28. ἐν κλυδωνίῳ 10. 48. ἐν ὑμῖν 

ib. 291. et Med. 1033. ἐν βροτοῖς 

Hec. 379. et Hip. 103. et 435. ἐν 

φάει Hec. 4l5. 707. οἱ 1214. ;DBh: 

1287. et 1349. ἐν à2s Hec. 418. ἐν 

φιλίπποις Θρᾳξὶ ib. 428. ἐν κροκέῳ 

πέπλῳ ib. 468. ἐν δαιδαλέαισι à y So- 

κρόκοισι πήναις 10. 470. ἐν μέσοις 10. 

531. £v νεκροῖσι ib. 551. ἐν μυρίῳ 

ςρατεύματι ib. 606. ἐν κακοῖσι ib. 

663. cf. v. 969. 1226. et 1246. Or. 

91. 665. 725. et 753. Ph. 1633. Hip. 

911. 913. et 1391. Al. 775. et 1021. 

etc. ἐν ψαμάϑῳ λευρᾷ Hec. 700. ἐν 

ἀνϑρώποις ib. 805. et Ph. 443. ἐν 

αἰσχρῷ Hec. 806. ἐν βραχίοσι, &. τ. À. 

ib. 836. ἐν ϑαλάμοις ib. 919. £v μέ- 

σοις Θῤῥήκης ὅροις ib. 963. ἐν τῷδε 

πότμῳ ib.971. ἐν ἀσφαλεῖ 1. 981. 

σκύλων ἐν ὄχλῳ ib. 1014. ἐν μέρει 

ib.-1130. Ph. 1442. ἐν ᾧπερ νῦν 

ἐκάμνομεν Hec. 1144. ἐν φροιμίοις 

ib. 1196. ἐν μέσῳ Or. 16. ἐν κοινῷ 

ib. 27. ἐν συμφοραῖσι ib. 82. ἐν ἀν- 

ϑρώποισιν ib. 126. et Med. 948. ἐν 

νεκροῖς Or. 201. ἐν sovaxnot τε καὶ 

γόοις ib. 903. ἐν δέοντι ib. 212. Med. 

1277. Hip. 923. Al.820. ἐν δάκρυσι 

καὶ γόοις Or. 319. ὀλεϑρίοισιν ἐν κύ- 

μασι ib. 344. ἐν τῷ μέρει ib. 452. ἐν 

βαρβάροις ib. 485. ἐν τοῖς σοφοῖς ib. 

488. ἐν d καλῷ ib. 578. ἐν ἐμαυτῷ 

ib. 633. ἐν βραχεῖ ib. 792. ἐν γυ- 

γναιξὶν ἄλκιμος ib. 752. ἐν ὄμμασιν 

ib. 783. et Hip. 1265. ἐν δειναῖσιν 

συμφοραῖς Or. 801. ἐν 9 ζῇν ἢ Sa- 

νεῖν ὑμᾶς χρεὼν ib. 846. τῇδ᾽ ἐν 

ἡμέρᾳ ib. 856. et 946. ἐν ᾿Αργείοις 

ib. 859. πόλιος ἐν ἀρχαῖσιν ib. 895. 

ἐν πλήϑει ib. 942. £v πολίταις ib. 

973. ἐν χρόνῳ μακρῷ ib. 978. cf. Hip. 

375. ἐν ϑρήνοισιν Οὐ. 984. ἐν αἵ- 

ματι ib. 1196. ἐν γυναιξὶ ϑηλείαις 
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ib. 1205. ἐν ἡσυχίᾳ ib. 1284. ἐν 

φόνῳ 10. 1297. βαρβάροις ἐν εὐμαρίσι 

ib. 1370. ἐν φόβῳ ib. 1419. ἐν ἀνα 

δράσιν ib. 1528. et Al. 726. et 735. 

ἐν aiSépoc πτυχαῖς Or. 1631. οὐ 1686. 

ἐν ἄτροις Ph. 1. μυρίαις ἐν ἁμέραις 

ib. 812. ἐν γάμοις 1b. 847. χρόνος 

óvv (1. e. ὁ ἐν) μέσῳ 10. 592. ἐν κλύ- 

δωνι ib. 866. ἐν βραχεῖ χρόνῳ ib. 

924. ἐν ὡραίῳ ἵταμαι βίῳ 10. 978. 

ἐν σοὶ ib. 1256. ἐν χορείαις Ib. 1271. 

ἐν αἰσχύνῃ ib. 1282. £v λυγρῷ πεσή- 

ματι ib. 1429. ἐν τῷδε, interea, ib. 

1438. et 1474. etc. ἐν λειβομένοισι 

δακρύοισιν ib. 1522. ἐν διδύμοις παρὰ 

ματοῖσιν ib. 1524. ἐν ἀρχῇ πῆμα 

Med. 60. ἔν τινι σμικρῷ ib. 17]. ἐν 

λέχει 10. 206. ἐν ϑυραίοις 10. 217. 

ἐν ὀφϑαλμοῖς βροτῶν ib. 219. ἐν ᾧ ἦν 

μοι πάντα γιγνώσκειν καλῶς ib. 228. 

κἀν τῷδ᾽ ἀγὼν μέγιτος ib. 235. ἐν 

ἁμετέρᾳ γνώμᾳ ib. 424. ἐν λόγοις 10. 

741. et Hip. 418... οἱ ᾽ν (i. e. οἱ ἐν) 

μέσῳ λόγοι Med. 819. ἐν τλάμονι 

ϑυμῷ ib. 865. iv τόκοις 1b. 1031. 

ἐν πέπλοισι ib. 1066. £v εὐεργέταις 

καὶ φίλοις ἐμοῖς ἔσῃ ib. 1127. ἐν βρο- 

τοῖσι Hip. 1. xdv ϑεῶν γένει ib. 7. 

ἐν τῇ φύσει 10. 79. ἐν εὐπροσηγόροι- 

σιν ib. 95. ἐν κομήτῃ λειμῶνι 10. 

210. ἄλλῃ ἐν τύχῃ ib. 315. £v coi 

λελείψομαι ib. 824. ἐν ϑαλασσίῳ 

κλύδωνι 1b. 447. ἐν. μέσαις 10. 452. 

ἐν σοφοῖσι ib. 465. et 700. ἐν πολ- 

λοῖσι lb. 610. ἐν ταῖς σοφαῖσιν 10. 

643. ἐν ποταναῖς ἀγέλῃσιν 10. 734. 

ἐν ἀγχόναις ib. 777. κρεμαςοῖς ἐν 

βρόχοις ib. 779. ἐν ἀσφαλεῖ βία ib. 

785. ἐν γραφαῖς ib. 879. ςόματος 

ἐν πύλαις 1b. 882. ἐν τῷ δ᾽ ἁλίσκῃ 

ib. 959. ἐν σοφοῖς ib. 988. ἔν τε 

τύχαις ϑνατῶν. καὶ ἐν ἔργμασι ib. 

1106. sq. ἱππικοῖς ἐν ἤϑεσι 1b. 1219. 

ἔν τ᾽ ἐκείνῳ κἀν ἐμοὶ φαίνῃ κακὸς lb. 

1320. ἐν κοινῷ Al. 266. ἐν σοὶ ἐσ-- 

μὲν καὶ ζῇν, καὶ μὴ ib. 279. ἥβης ἐν 

ἀκμῇ ib. 317. ἐν τόκοισι σοῖσι 1b. 

319. ἐν τοῖς ἐκ ἔτ᾽ δσι ib. 328. ἐν 

ὀνείρασι ib. 85. ἐν ἀΐδα δόμοισι 10. 

438. ἐν ἀλύροις ὕμνοις 10. 449. ἐν 

ἥβᾳ νέᾳ 1b. 474. ἐν τοῖς ἀγαϑοῖσι ib. 

605. ἐν τυραννίδι ib. 657. τὰν (i.e. 

τὸ iv) ποσὶν oisíov κακὸν ib. 742. 

ἐν᾿Αδμήτε, sc. δώματι 10. 764. Θρήσ- 



EN: 

σαις ἐν σανίσι 1.970. £v Χαλύβεσσι 
ib. 089. ἐν ἀφύκτοισι χερῶν δεσμοῖς 

ἐν αἰ- 
ἐν κονίαις Àn. 

ἐν 8 πλε- 
τϑσι ib. 210. -ἐν μέρει ib. 215. Sup. 
406. Rh. 473. Cy. 179. et 252. Her. 

ἐν σοῖσι γαμβροῖς An. 
τὰ ἐν ποσὶν ib. 397. Iph. T. 

£v τῷδε ἐλπὶς An. 
410. ἢ ταῦτ᾽ ἐν ὑμῖν σοφά; ib. 438. 

ἐν ἀν- 
δράσιν ib. 592. Iph. A. 570. et 945. 

ἐν καλοῖσι σάγμασιν 
An. 618. ἐν χεροῖν ib. 676. et Sup. 

£v γονεῦσι kal φίλοις An. 677. 

ἐν χρόνῳ ib. 784. 
ἐν SaXápow καὶ πόλει ib. 789. ἐν 

ib. 987. ἐν Saváro 1b. 993. 
expoicu ib. 1040. 
112. ἐν τῷ νέῳ ib. 183. 

183. et 185. 
359. 
1312. Tr. 938. 

τί ἐκ ἐν ὑμῖν ésív ; ib. 451. 

Her. F. 4I. 

207: 

ἐν ἀρχαῖς ib. 700. 

ἐμπύροις ib. 1114. ἐν γάμοισιν ib. 
1219. ἐν κύκλῳ Sup. 103. Iph. A. 
1568. Bac. 652. Her. F. 926. ἐν ai- 
σχύναις Sup. 104. ἐν φάει 10. 200. 
Hel. 537. Ion. 726. Her. F. 517. et 
El. 1145. ἡ᾽ν (i.e. ἡ ἐν) μέσῳ Sup. 
244. ἐν νέοισιν ἀνθρώπων ib. 250. 
ἐν βροτοῖς ib. 269. et Bac. 876. et 
896. ἐν ἡλικίᾳ τᾷ σᾷ Sup. 9283. 
σφαλῇ ἐν τάτῳ μόνῳ ib. 803, ἐν τοῖς 
πόνοισιν ib. 323. ἐν κύβοις ib. 330. 
ἐν πεσσοῖς ib. 409. ἐν ψήφϑθ φορᾷ 
ibt 484. Ὁ» βραχεῖ. ib. 566. et 901. 
Iph. A. 829. Hel. 1538. et ZEol. fr. 

«1. ἐν ἀσπίσιν Sup. 572. £v κλει- 
γῷ Qopiib. 593. ἐν μάχῃ ib. 635. et 
"Her, E- 201... ἐν τοῖς. δεινοῖσιν Sup. 
727. ἐμοῖς ἐν ἀγκῶσι ib. 817. ἐν 
γασρὸς βορᾷ ib. 865. ἐκ ἐν λόγοις 
ἦν λαμπρὸς, ἀλλ᾽ ἐν ἀσπίδι ib. 902. 
ef. v. 906. ἐν τοῖσιν ἔργοις ib. 908. 
ἐν ὠδῖσι ib. 920. keporókotc ἐν ᾽Αρ- 
γείαις ib. 957... ἐν ᾿Αργείοις ib. 965. 
et Iph. A. 528. ἐν ὅρκοις Sup. 1228. 
ἐν τιμαῖς Iph. A. 19. ἐν μωνύχοις 
πτερωτοῖσιν ἅρμασιν lb. 250. ἐν ἱε- 
poic ib. 398. ἐν πᾶσι κλεινοὶ---βρο- 
τοῖς ib. 429, ἐν ἀντωποῖς βλεφάροι- 
σιν ib. ὅ84. ἐν δέλτοις Πιερίσι ib. 
798, s ἐν ἀνδρὸς εὐσεβεςάτα, sc. δώ- 
ματι 1. 026. εἰ ἐν τῷδ᾽ ἔκαμνε νότος 
ib. 000. ἐν εὐμαρεῖ 1b. 969. et Hel. 
1243. ἐν “Ἑλλησιν μέγας Iph. A. 
1032. ἐν δαιτὶ ϑεῶν ib. 1041. ἐν 
κρατήρων γυάλοις ib. 1059. ἐν ῥοιβ- 
δήσει βοκόχλων ib. 1086. ἐν δακρύοισι 
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10. 1100. ἐν καλῷ ib. 1106. et Her. 
971. ἐν ἴσῳ Iph. A. 1199. κἀν νη- 
πίοις lb. 1244. ἐν ἁβρότητι ib. 1343. 
κἀν ἐμοὶ 10. 1379. ἐν λόγοις ib. 1542. 
ἐν μέσῳ ib. 1563. Hel. 636. et 950. 
Ion. 1284. et 1393. Her. F. 94. ἐν 
ἩφαίΞξα φλογὶ Iph. A. 1602. ἐν 
ϑεοῖσι ib. 1614. et ἐν ϑεοῖς ib. 1622. 
ἐν ὕπνῳ Iph. T. 44. παρϑένοισιν £v 
μέσαις lb. 45. ἐν κηδείοις οἴκτοισιν 

ib. 147. γαίας ἐν νώτοις ib. 162. 
ἐν ϑρήνοις ib. 182. ἐν μολπαῖς ib. 
184. ἐν ϑαλάμῳ ib. 209. ἱππείοισιν 
ἐν δίφροισι ib. 214. isoic ἐν καλλι- 
φϑόγγοις ib. 221. ἐν ἁρμάτων ὄχοις 
ib. 370. ἐν ἡδονῇ ib. 494. ἐν πα- 
ρέργῳ τῆς ἐμῆς δυσπραξίας ib. 514. 
ἔν τε τοῖς ϑείοις, Kdv τοῖς βροτείοις 

ib. 572. Sq. τὸν ἐν οἰωνοῖς σοφὸν ib. 
062. Φωκέων ἐν πολυπτύχῳ χϑονὶ 
ib. 077. ἐν πόνοις ib. 729. et Rh. 
638. ἐν ἀσφαλεῖ Iph. T. 762. et 
Her. 398. ἐν τοῖς ἐμοῖς Iph. T. 780. 
ἐν τοῖσι ϑαυματοῖσι 1b. 900. τἀμ’ ἐν 
ὑμῖν ésw lb. 1057. ἐν ἀνάγκαις ib. 
1118. ἐν γώτοις ἁμοῖς ib. 1141. ἐν 
παραΞξάσει ib. 1159. ἐν ἔργῳ ib. 
1190. Δηλίας ἐν καρποφόροις γυά- 
λοις ib. 1235. ἐν κιϑάρᾳ ib. 1237, 
ἐν ἀψευδεῖ ϑρόνῳ ib. 1254. πολυά- 
γορι ἐν ξενγόεντι ϑρόνῳ ib. 1281. ἐν 
ὄρφνῃ Rh. 69. et 587. et Ion. 955. ἐν 
βρόχοισι Rh. 74: ἐν τροπῇ δορὸς ib, 
82. cf. v. 116. γυκτὸς ἐν κατατάσει 
ib. 111. ἐν χόγῳ ib. 149. ἐν κύβοισι 
δαίμονος ib. 188. ἐν αἰχμαῖς Μυσῶν 
ib. 251. ἐν ἵπποις Θρῃκίοις 7 ὀχή- 
μασιν ib. 802. ἐν ψήφα λόγῳ 1b. 
809. ἐν δεμνίοις ib. 418. et Tr. 563. 
ἐν καιρῷ Rh. 448. ἐν πόνοισι ib. 
609. ἐν εὐφρόνῃ ib. 617. et 824. 
ἐν βίῳ ib. 654. ἐν νυκτῶν φόβῳ ib. 
691. ἐν αἰνιγμοῖσι ib. 784. ἐν σοὶ 
ἂν ἀρχοίμεσϑα; 10. 859. ἐν πένϑει 
ib. 977. ἐν βάϑροις Tr. 47. ἐν γά- 
μοις βροτῶν ib. 343. cf. v. 1218. et 
Hel. 1670. et El. 98. ἐν ταὐτῷ pé- 
v&c Tr. 350. ἐν δακρύοις ib. 513. 
πεύκᾳ ἐν ἐρείᾳ ib. 8338. ἐν Πανέλλη- 

σιν 10. 710. ἐν ϑαλάμοισιν ib. 854. 
ἐν πέπλων ἐρειπίοις ib. 1025. £v μι 
κρῷ ib. 1040. ἐν ἄρϑροις ib. 1179. 
et Bac. 1299. ἐν πόρπακι Tr. 1196. 

irvoc £v εὐτόρνοισι περιδρόμοις ib. 
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1197. ἐν vekpoict ib. 1234. Ἰλιάσιν) 1099. 

ἐν κορυφαῖς ib. 1256. ἐν εὐχαῖς Dac. 

46. et Ion. 638. ἐν ὠδένων λοχίαις 

ἀνάγκαισιν Bac. 89. ἐν Φρυγίαισι 

βοαῖς ἐνοπαῖσί τε ib. 159. ἐν δα- 

σκίοις ὄρεσι 10. 218. ϑιάσοις ἐν 

μέσοισιν ib. 221. cf. v. 1178. σι- 

δηραῖς ἐν ἄρκυσι ib! 291. τὺ: 

451. ἐν μηρῷ Διὸς ib. 2493. et 

295. ἐν ποικίλαισι νεβρίσι ib. 249. 

ἐν τοῖς λόγοισι ib. 269. τὰ πρῶτ᾽ ἐν 

ἀνϑρώποισι ib. 275. ἐν ξηροῖσιν ib. 

277. ἐν ὅπλοις 1b. 303. et Her. 400. 

£y τῇ φύσει Bac. 315. ἐν βακχεύμα- 

σιν ib. 317. ἐν κυνηγίαις 1b. 339. 

ἐν ὀργάσιν ib. 340. κισσοφύροις ἐν 

ϑαλίαις ib. 383. ἐν δεσμοῖσι πανδή- 

p8 séync ib. 444. ἐν σαῖς παγαῖς 

ib. 821. σκοτίαις ἐν εἱρκταῖς ib. 549. 

ἐν ἁμίλλαισιν ἀνάγκας ib. 552. δεσ- 

μίοισιν ἐν βρόχοις ib. 615. ἐν ἔργῳ 

ib. 626. ἐν τέλει ib. 858. ἐν παννυ- 

χίοις χοροῖς ib. 860. | ἐν χρόνῳ μα- 

κρῷ ib. 893. ἐν ὄλβῳ ib. 907. Her. 

745. et Her. F. 647. ἐν γυναικο- 

μίμῳ soAd Bac. 978. ἐν repmvoic 

πόνοις ib. 1051. ἐν αἵματι ib. 1161. 

ἐν διαςρόφοις ὄσσοις ib. 1165. ἐν 

ὄμμασι ib. 1250. ἐν 8 καιρῷ 10. 1286. 

ἐν ἥβῃ Ογ. 2. ἐν πρύμνῃ ἄκρᾳ 1b. 14. 

ἐν μέσῃ τῇ γασέρι 1b. 219. δασυ- 

μάλλῳ ἐν αἰγίδι 10. 359. κἀν τρυ- 

φαῖς 1b. 584. ἐν τῷ Kapi κινδυνεύο- 

μεν ib. 650. ἐν roicíÓ αὐτοῖς τοῖσιν 

£capev λόγοις Her. 146. X ᾧ "ww 

(i. e. καὶ ὁ ἐν) μέσῳ πολὺς χρόνος ib. 

174. ἐν πολλοῖς ib. 328. ἐν τῷδε 

λόγῳ ib. 499. cf. v. 500. ἐν xXpnsoic 

ib. 511. ἐν ὄψει ib. 684. μέσοισιν 

ἐν μεταιχμίοις δορὸς ib. 803. ἐν πτυ- 

χαῖσιν αἰϑέρος Hel. 44. ποίοισιν ἐν 

νώτοισι ποντίας ἁλός ; 10. 128. ἐν 

φοναῖς ϑηροκτόνοις ib. 153. αὐγαῖσιν 

ἐν ταῖς χρυσέαις 10. 182. ἐν δόνακος 

ἔρνεσιν ib. 188. ἐν ἀγχόναις 10. 201. 

κἀν τοῖσι δόλοις ib. 307. ἐν ϑεοῖς 10. 

396. ἐν μακρᾷ φλογὶ φαεσφόρῳ ib. 

635. ἐν δίφροις ib. 790. ἐν τοῖσι γεν- 

vaiowtww Ἰδύχοισι ib. 795... ἐν λέγ Tb. 

771. ἐν τύμβῳ ib. 859. £v ξυμφο- 

ραῖσι ib. 957. ἐν coi βραβεύειν τὲς 

λόγος ib. 1002. ἐν ταὐτῷ μένειν ib. 

1032. ef. Ion. 969. ἐν τῷ δικαίῳ 

Hel. 1037. δίοισιν ἐν λέκτροις db. 
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ἐν δορὶ ib. 1132, ἀϑλίοις ἐν 

συμφοραῖς ib. 1180. ἐν τῷδε κεῖσαι 

συμφορᾶς ; ib. 1211. ἐν ἀγέλαις ὀλ- 

βίαις ib. 1276. ἐν εὐσεβεῖ ib. 1293. 

ἐν πένϑει ib. 1341. ἐν ϑαλάμοις ib. 

1370. Ion. 476. et El. 182. ἐν σοὶ 

τόδε Hel. 1441. ἐν μέσοις ἑδωλίοις 

ib. 1587. ἐν ἀντίπηγος εὐτρόχῳ 

κύκλῳ lon. 19. ὄφεσιν ἐν χρυσηλά- 

τοις ib. 25. ἐν δίναις ταῖς ᾿Αλφειδ 

ib. 174. ἐν τείχεσι λαΐνοισι Γιγάν- 

των ib. 206. ἐν Διὸς χερσὶν ib. 213. 

ἐν γραφῇ ib. 271. ἐν τοῖς abr8 δώ- 

μασιν ib. 570. τἀν (i. e. τὰ ἐν) δό- 

μοισι λυπηρὰ ib. 622. ἐν χερσὶ ib. 

631. ἐν τοῖσι σοῖσιν λόγοις ib. 649. 

κέρασιν ἐν ἀψύχοις ib. 883. δε ἐν 

δόμοις ib. 953. cf. El. 1144. ὀμμά- 

των ἐν φαενναῖς αὐγαῖς ib. 1071. ἐν, 

ὑςάτοις κακοῖς ib. 1115. τὸν μέσῳ 

10.1138. ἐν αἰϑέρος κύκλῳ ib. 1147. 

ἐν ἄκροισι ποσὶ ib. 1166. κἀν κοιρά- 

νοισι Πυϑικοῖς ἴ0..1219. 3ε8 ἐν ςέμ- 

μασι ib. 1310. cf. v. 1338. ἐν σιωπῇ 

ib. 1397. ἐν φόβῳ ib. 1498. ἐν φα- 

ειναῖς ἡλία περιπτυχαῖς 1}. 1516. ἐν 

μυχοῖς χϑονὸς Her. Ε. 37. ἐν φίλοισιν 

ib. 84. ἐν ταῖς ἀναβολαῖς τῶν κακῶν 

ib. 93, ἐν ἡλίκων πόνοις ib. 127. ἐν 

βρόχοις ib. 153. ϑηρῶν ἐν αἰχμῇ ib. 

158. ἐν ἀῤῥήτοισι ib. 174. ἐν εὐφυ-- 

λάκτῳ ib. 201. ἐν ἀσϑενείᾳ ib. 269. 

ἐν aic σὺ χαίρεις 10. 272. ἐν αἰχμᾷ 

ib. 437. ἐν αἰσίοις ἕδραις ib. 596. 

ἐχρόνισ᾽ ἐν ἅδε ib. 619. ἐν πενίᾳ ib. 

648. ἐν νεφέλαισιν ib. 667. ἐν se- 

φάνοισιν ib. 677. ἐν σροφαῖΐσιν ὀμμά- 

των ib. 932. ἐν ὄσσοις 1b. 933. ἐν 

κλύδωνι καὶ φρενῶν ταράγματι πέπτω- 

κα δεινῷ ib. 1091. ἐν κακοῖσι μείζο- 

σιν ib. 1239. ἐν γάλακτι ib. 1266. 

ἐν δεσμοῖσιν ib. 1298. ἐν τοῖς ἐμοῖς 

ἐκ ἐνύβρισας κακοῖς El. 68. ἐν dg 

κεῖσαι ib. 122. κοίτᾳ ἐν οἰκτροτάτᾳ 

ϑανάτο ib. 158. ἐν λέκτροις ib. 211. 

Φρυγίοισιν ἐν σκυλεύμασιν ib. 314. 

ἐν ἐλπίσιν ib. 352. ἐν ἀνδρὸς m Xacía 

φρονήματι ib. 371. (ἐν πένητι σώμα- 

τι ib. 372. ἐν τοῖς πολλοῖς ὧν ib. 

382. ἐν τῇ φύσει r8ro, κἀν εὐψυχίᾳ 

ib. 390. ἔν τε μικροῖς, ἔν τε μὴ ib. 

407. ἐν σμικροῖσιν ὧν ib. 408. ἀσπί- 

δος ἐν κύκλῳ ib. 455. ἐν μέσῳ σάκει 

ib. 464. ἐν δορὶ φονίῳ 10. 476. ἐν 
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Sis. fr. 1. 39. ἐν rerQ μα τὴν πεῖραν 
λάμβανε Syl. fr. V. 1. ἐν ἐσϑλοῖσιν 
λέγειν Tel. fr. XI. 2. ὁ ἐν καιρῷ μό- 
χϑὸος Tem. fr. VIII. 1. ἐν φόβῳ ἀσϑε- 
vic ejusd. fr. XVI. 1. ἐν τῷ νῦν γένει 
Ten. fr. vers. 2. ἐκ £v εὐμαρεῖ φράσαι 
Thes. fr. V. 10. ἐν βίῳ Fr. fal. cit. 
IV. 1. ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις Fr. inc. 
I.2. ἐν cojoicw Fr.inc, LXV. 3. 
ὀρϑαῖς ἐν τύχαις βεβηκότα Fr. inc. 
LXVIII. I. ἐν τῷ παϑεῖν 10. 7. ἡ ἐν 
ὀφϑαλμοῖς χάρις Fr. inc. LXXXVI. 3. 
ἐν ἐσθλοῖς καϑήσεσϑ᾽ ἄνολβοι Fr. inc. 
CXVII. 2. ἐν ϑεοῖς τοῖς SpavíOatc 
Fr. inc. CLV. 6. ἐν πλησμονῇ τοι Kó- 
πρις; ἐν πεινῶντι δ᾽ 8 Fr. inc. CLXIV. 
ἐν αἰϑέρι Fr. inc. CLXXVIII. 2. ϑεός 
τις ἐν ἡμῖν Fr. inc. CLXXXVIII. ἐν 
φρίκῃ Fr. inc. CCVIII. ἐν ἀγγέλῳ 
Fr. inc. CCXXIV. ἐν ταὐτῷ φέγγει 
μοιριδίῳ Epig. I. 4. ἐν ϑνητῶν γένει 
Fr. inc. B. 4. ἐν ἀγαϑοῖς Fr. inc. B. 
20. 1. xdv μυχῷ γῆς Fr. inc. B. 42, 
ἐν πάνυ λιτῇ τινι ἐλπίδι Epist. III. 
γενομένῳ ἐν δυνάμει Epist. IV. ἐν 
δυσπραγίαις ib. ἐν ταῖς ἑαυτῶν τέ- 
χναις 1b. etc. 

"Evatpew. Λερναῖον "Yópav ἐναίρει Ion. 
191. cf. v. 203. et 218, ϑῆρας ἐναίρων 
ΗΙΡ. 1129. τὰν Κενταύρων yévvay— 
ἐναίρων πτανοῖς βέλεσιν Her. F. 367. 
παῖδας ἐναίρων lb. 866. εἴϑε σ᾽ ὑπ’ 
Ἰλίῳ ἤναρε δαίμων An. 1183. εἴϑε 
με Καδμείων ἔναρον ςίχες Sup. 821. 

᾿Ἐναισίμως Al. 1080. 
᾿Ἐναιωρεῖσϑαι. πολὺν ϑαλάσσῃ χρόνον 
ἐναιωρόμενον Cy. 696. 

'EváNtc. ἐναλία S:8 παῖς Ph. 1163. 
Savóvra σ᾽ ἐνάλιον Hel. 1063. cf. v. 
1072. Θέτιδος ἐνάλιον γόνον El. 450. 
ἐναλίαν xSóva Ph. 6. τέμενος &va- 
Aíac 3e8 An. 252. ἐναλία κώπας ib. 
856. Αὐλίδας £vaMac Iph. A. 165. 
τῆς ἐναλίας δαίμονος ib. 976. ἐναλίᾳ 
δρόσῳ lph. T.255. ἀπὸ δειράδος ἐνα- 
λίας 10. 1240. εἰς γῆν ἐναλίαν Hel. 
147. ἐναλίῳ κώπᾳ lb. 533. ἄκρας 
ἐναλίας Cy. 817. ἐναλίοις ἀκταῖς 
Hel. 1141. αὔραις ἐναλίαις ib. 1.170. 
ἐνάλια κτερίσματα ib. 1407. 

"EvaAAácoti. ἐναλλάξασα φόνον 3α- 
νάτῳ An. 1098. 

"EvaXoc. γεῶν πρώρας ἐνάλες ΕἸ, 
1348. 

κραταιλέῳ πέδῳ ib. 534. ἐν κιβδήλῳ 
ib. δῦ0. ἐν χειρὶ τῇ σῇ πάντ᾽ ἔχεις 
ib. 610. ἐν πολιαῖσι φήμαις 1b. 701. 
εὐαρμότοις £v καλάμοις 10. 702. κή- 
ποις ἐν καταῤῥύτοις ib. 777. ἐν πό- 
vow lb. 821. ἐν áspow 10. 991. ἐν 
ἁλὸς ῥοϑίοις ib. 992. ἐν τῷ πάρος 
ib. 1127... δεκέτεσιν ἐν σποραῖσιν ib. 
1153. γεοφόνοις ἐν αἵμασι ib. 1172. 
ἐν φοναῖς 10. 1207. ἐν βιότῳ 10. 
1852. ἐν πολυχρύσοισιν χλιδαῖς Dan. 
2. ἐν παρϑενῶσι ib. 22. et 59. ἐν 
δεκάτᾳ JEg. fr. I. 1. λαμπροὶ £v 
αἰχμαῖς " Apsoc, £v τε συλλόγοις /Eol. 
In VIL 1. ἐν χρήμασιν ejusd. fr. 
XIII 2. dx Ecw ἐν κακοῖσιν εὑγέ- 
yea Alex. fr. XIII. I. κἀν κακοῖσι 
κειμένων ejusd. fr. XXII. 9. ἐν κή- 
δει ὧν Antig. fr. VIII. 2. ἐν αὐτῷ 
μένειν Antiop. fr. VII. 4. vid. not, 
£y ὄλβῳ μὴ σαφεῖ βεβηκότες ejusd. 
fr. XXV. 4. λέκτροις ἐν αἰσχροῖς 
ejusd. fr. XXVII. 2. ἐν δίκης βολαῖ- 
σιν ejusd. fr. XLII. 1. ἐν ἀσπίδος 
κύτει 10. 2. ἐν οἴκτῳ Ar. fr. XXVII. 
4. λαμπροὶ ἐν ἥβῃ Aut. fr. III. 10. 
£v μέσῳ r8 épav8 τε καὶ X30ovóc Cad. 
fr. vers. 1. ἐν ὀφϑαλμοῖσι Cresph. 
fr. ITI. ἐν πνοαῖσι χείματος ejusd. 
fr. XIII. 4. ἔν γέ pot κρίνοιτ᾽ ἂν 
Dic. fr. IV. 3. ἐν κοινῷ Er. fr. T. 
48. Pol. fr. III. 2. et Fr. inc. CLII. 
4. ἐν πόλεως βάϑροις Er. fr. I. 52. 
τὰς μὴ χαλῶντας ἐν λόγοις ejusd. fr. 
II. 18. ἐν τοῖσι δεινοῖς Hip. fr. II. 
2. ἐν τοῖς ἀμηχάνοισιν ejusd. fr. VI, 
2. ἐν πεύκαισι Hyp. fr. 1.2. ἐν κα- 
κοῖσιν ὧν Inus fr. XIV. 4. ἐν ἐλπί- 
σιν ejusd. fr. XVIII. ἐν Διὸς δέλτο 
πτυχαῖς Melan. fr. III. 29, ἐν φῷ 
Meleag. fr. V. ἐν πεδίλοις ejusd. fr. 
VI. 8. ἐκ ἔχϑσιν ἐν μάχῃ ἀριϑμὸν 
ejusd. fr. VIL. 1. ἐν μακρῷ χρόνῳ 
BL fr. I. 2. £y ἀνϑρώποισι κακοῖς 

: Peliad. fr, ITI. 1. ἐν παρϑένοις ejusd. 
IBUVIS S. fy τοῖσι popoic Phaéeth. 
fr. II. 1. ἐν φάραγξι ejusd. fr. IX, 
2. ἐν τοῖσι πολλοῖς spar& Phi. fr. I. 
2. ἐν κακοῖσι kal νόσοις Phry. fr. 
XI 1. ἐν ἀνϑρώπε φύσει ejusd. fr. 
AVI 172 ἀκταῖς Pol. fr. I. 2. ἐν 
ὑγροῖς κύμασιν ib. 6. v οἴδμασιν ib. 

- ἐν τῷ ὄλβῳ φαυλότης ἔνεςί τις 
ejusd. fr. V. 2, ἐν πρέποντι χωρίῳ 
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"Ervayra, adverb. ἔναντα ἦλϑε Or. 

1479. 
'"Evavríoc. ἐναντίον sávra Hip. 1078. 

ἑτὼς πολεμίοις ἐναντίος Sup. 856. 

Πελοπίδαις ἐναντίος Iph. 'T. 1415. εἰς 

ἀγῶν᾽ ἐναντίον Fr. inc. XVI. 2. κτεί- 

γοντα τς ἐναντίας Or. θ8ῦ.. τῶν 

ἐναντίων πάρα An. 959. τὸς ἐναν- 

víec λόγος Ἴν. 907. τὸς. ἐναντίδς 

ὁρᾷν Her. 393. προσβλέπειν &vay- 

τίες éxSp8c ib. 943. τὸ σῶμα 8 δίδωσι 

τοῖς ἐναντίοις Her. F. 200. ταῖς ἐμαῖς 

ἐναντίοι γνώμαισιν ὄντες ib. 247. 

ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν Ph. 1202. τὴν 

ἐναντίαν δαίμων ἔϑηκε Her. 994. τὴν 

ἐναντίαν ὄπα Hel. 1612. λόγοι οἵδε 

τοῖσι σοῖς ἐναντίαν γνώμην ἔχεσι Her. 

F. 204. ἄφρων τὴν ἐναντίαν ὁδὸν 

Cress. fr. X. |. τὴν ἐναντίαν (scil. 

γνώμην) μισεῖν Er. fr. 11..10. 7évav- 

ríov δράσετε Or. 936. ἔχω τι τοῖς 

σοῖς ἐναντίον λόγοισιν εἰπεῖν Med. 

1132. δεῖξον τὸ σὸν πρόσωπον ἐναν- 

τίον πατρὶ Hip. 947. κἀδεὶς τοῖσδ᾽ 

ἐναντίον λέγει; Iph. A. 1348. πᾶν 

τναντίον Syl. fr. III. 1. γομίζειν 

χρή ys καὶ r&vavríov Thy. fr. III. 2. 

αἰσχύνομαι σὲ προσβλέπειν ἐναντίον 

Hec. 968. cf. v. 975. et Med. 470. 

ἐναντίον. Szoic, Ori 623. εναντίον 

ca9de Her. E. 978. τοῖσιν. Seoic μὴ 

πράσσ᾽ ἐναντία Or. 534. ἔλεγε τῷδ᾽ 

ἐναντία ib. 915. μάκρ᾽ àv ἐξέτεινα 

τοῖσδ᾽ ἐναντία λόγοισιν Med. 1351. 

ἐμοὶ (sc. δοκείτω) τἀναντία Sup. 466. 

τῷ 3:9 τἀναντί᾽ ὁ μαντευτέον lon. 

373. τἀναντί᾽ ἔφται τῶνδε El. 692. 

τἀναντί᾽ εὔχετο ib. 809. πόλλ᾽ ἁμιλ- 

ληϑέντα τἀναντί ἔγνων συμφορᾶς 

μιᾶς πέρι Phoen. fri 1Χ. ὃ. 

Ἐναντιᾶσϑαι. τίς ἐναντιώσεται: Al. 

150. 

"Evavr(ec. λόγοισι τοῖς ἐμοῖς ἐναντίως 

πέπτωκα Fr. inc. LXXXI. 5. 

'Evámrew. σπάργανά σοι τάδε ἐνῆψα 

Ion. 1491. 

ἘΕναριϑμεῖσϑαι. εἰ rdpóv ἔχϑος ἐνα- 

ριϑμῇ κῆδός r ἐμὸν Or. 622. 

ἜἘναρμόζειν. σφονδύλοις ἐνήρμοσεν; SC. 

τὸ ἔγχος Ph. 1422. τάσδ᾽ ἐναρμόσω 

χέρας Cy. 664. πλευροῖς «riy ἐναρ- 

μόσας βέλη Her. F.179. 

"EvápyseSat κανᾶ ἐναρχέσϑω τις Iph. 

A. 1471. xav&v ἐνῆρκται El. 1142. 
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"EvavAoc. λέοντας ἐναύλες Ph. 1566. 

διογενέτορες ἔναυλοι Bac. 122. ἐναύ- 

λοις ὑπὸ δενδροκόμοις Hel. 1113. 

σύγχορτοι ᾿᾽Ομόλας £vavXot Her. F. 

371. κατ᾽ ἐναύλες ὀρέων ἀβάτες 'Tem. 

fr. XVIII. 2. μανίαισι Αὔσσας χο- 

ρευϑέντ᾽ ἐναύλοις Her. F. 879. 

"Evavsic.  àspamijc ἐναύσεις Sis. fr. 

1532. 

"Evóákvew. ἐνδακὅσαι τόμια πυριγενῆ 

γνάϑοις Hip. 1223. 

Ἐνδατεῖσϑαι. λόγες ὀνειδιτῆρας £vóa- 

τόμενος Mer. F. 218. 

Ἔνδεής. ἑνός μοι μῦϑος ἐνδεὴς ἔτι 

Hec. 835. τῷ βίῳ ἐνδεὴς Sup. 873. 

χρημάτων ἐνδεὴς Thes. fr. IX. 1. 

τῶν γνησίων ἐδὲν ὄντες ἐνδεεῖς And. 

fr. XXIV. 2. μήτ᾽ ἐνδεής τϑ Med. 

469. . τῶν 'σῶν ἐνδεὴς Al. 635. qu] 

Sávg v8) ἐνδεὴς "Tr. 906. ἐκ ἐνδεὴς 

ὑμῖν mapésnv Her. 5689. ἐνδεὴς r80 

ὅσα Fr. inc. CLVII. 8. πολλῷ εὗρον 

ἐνδεεῖς διαλλαγὰς Ph. 708. πόλεις 

ἐνδεεῖς «τρατηλάτα Sup. 192. μηδὲν 

ἐνδεὲς λίπῃς Ph. 388. τῦτο πολλῷ 

7&8 παρόντος ἐνδεὲς Her. 171. ἐδὲν 

τῶνδ᾽ ἔχδσιν ἐνδεὲς El. 856. évOsése- 

ρος ὧν Ar. fr. XXII. 1. 

Ἐνγδεικνύναι.. πῶς ἂν μᾶλλον ἐνδεί- 

ξαιτό τις πόσιν προτιμῶσα ; ΑΙ. 152. 

αὐτῷ «“ϑεὸς γεγὼς ἐνδείξομαι Dac. 

47. | 
Ἔνδεῖν 1) indigere. τῶν ἀπόρων δδενὸς 

ἐνδεῖς Iph. A. 41. τίνος ἐνδέομεν 5 

Τι. 792. 2) obligare. ὅρκοις ἐνδησα- 

μένα πόσιν Med. 162. ^ — ; 

"EvéeAex óc Pir. {ν. 11. 5. 

ἜἘνδέξιος παρασπιτὴς Cy. 6. 

Ἐνδεξιᾶσϑαι. ἐνδεξιόσϑω βωμὸν Iph. 

Α. 1478. 

Ἔνδέχεσϑαι. σὺ ἐνδέχα Am. 1299. 

ἀοιδαὶ, τὰς ᾿Απόλλων ἐκ ἐνδέχεται 

Sup. 976. εἰ ἐνδέχεσϑε Her. 550. 

ἐκ ἀπι-τίᾳ σὲς Xóyac ἐνδεξόμεσϑα Ion. 

1607. 
Ἐνδεῶς. μήτ᾽ ἐνδεῶς Iph. A. 978. 

ὅταν νοτίδος ἐνδεῶς ἔχῃ CEd. fr. 

XVII. 8. 
᾿νδιδόναι. χρηφτῶν ἀφορμὰς ἐνδίδω σ᾽ 

ἀεὶ λόγων Hec. 1239. εἰ ἐνδιδοίης; 

ὥσπερ ἐνδίδως; λόγες An. 966. ἢ ἐν- 

διδῷ τι μαλϑακὸν Hel. 515. ἅρμα- 

cw ἐνδίδωσι κέντρον Her. F. δ81- 

ἐνδιδὸς ϑνητοῖς πνοὰς Fr. inc. CL. 4. 
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ἵνὰ σοι μηδὲν ἐνδῴην πικρὸν An. 224. 
χερός τις ἐνδότω μοι ςηρίγματα Iph. 
A. 617. ἔνδος μοι πάγχρυσον τεῦχος 
Iph. T. 167. ἐνδόντες τύχῃ Tr. 687. 
κείνῳ παῖδ᾽ ἐπέφησα---ἐνδώσειν λέκ- 
τροις Iph. A. 132. 

"Evówoc Syl. fr. 1.1. τοῖσιν ἐνδίκοις 
ἱερὰ καϑίζειν ἐχρῆν Ton. 1316. εἷς 
δίκαιος μυρίων ἐκ ἐνδίκων κρατεῖ Pal. 
fr. IX. 1. ἀνδρῶν τόδ᾽ ἐςξὶν ἐνδίκων 
Fr. inc. LXXIL 1. ἥτις αὐτὴ μὴ 
πέφυκεν ἔνδικος Fr. inc. LV, 2. πα- 
τρὸς ἐνδίκες ἐπιτολὰς Hel. 1065. τὸ 
πρᾶγμά γ᾽ ἔνδικόν μοι Or. 780. 8 γὰρ 
ἔνδικον, σὲ μὲν τενάζειν, κ. τ. À. Iph. 
A. 482. μηδὲν ἔνδικον φρονεῖ Phry. 
fr. ΨῚ. 8. Sav8o' ἔπραξεν ἔνδικα Or. 
537. ὡς ἔδρασας ἔνδικα ib. 773. ὁ 
ποικίλων δεῖ τὰ "νδιχ᾽ (I. e. τὰ ἔνδικα) 
ἑρμηνευμάτων Ph. 473. καὶ σοφοῖς 
καὶ τοῖσι φαύλοις ἔνδικα b. 499. πόλλ᾽ 
ἔχεσαν ἔνδικα An. 186. cf. Sup. 65. 
μὴ Xéyacav ἔνδικα Tr. 970. εἰ δίκαι 
ἐκεῖνα, καὶ τάδ᾽ ἔνδικα El. 1096. τὸ 
νικᾷν τἄνδιχ᾽ ὡς καλὸν γέρας Fr. inc. 
XVII. 1. óre ϑέγοιμ᾽ ἂν ἐνδικώτερον 
ΕἸ. 224, ἐνδικώτατα (scil. διώλετο), 
adverb. Or. 1513. 

᾿Ενδέκως. εἰς τήνδ᾽ ἐνδίκως τείνει φόνον ; 
Hec.263. κακὴν αὐτὴν ἐνδίκως ἡγό- 
pevoc Or. 504. ματέρ᾽ ἐνδίκως ἀπώ- 
λεσα ib. 571. ἐνδίκως διώλετο; ib. 
1512. ἐνδίκως πράσσων κακῶς ib. 
1599. ἐνδίκως ἐκτίσῃ πόσιν Med. 267. 
ἔοικε--κακὰ ξυνάψειν ἐνδίκως Ἰάσονι 
Ὁ, 1232. ἣν μητέρα---νδίκως ἂν 
ἡγοίμην μόνην ΑἹ. 050. ὀλεῖ μ᾽ ἐν- 
δίκως An. 921. τὰ δ᾽ ἐνδίκως, sc. ἐκ- 
T0v8ct Iph. A. 368. κομισϑεῖσ᾽ αἰχ- 
μάλωτος ἐνδίκως Tr. 35. πῶς ϑνήσ- 
κοιμ᾽ ἂν ἐνδίκως ib. 961. ἡμᾶς ἐνδί- 
κως ἀπώλεσε Dac. 1247. μάλιςξά o 
ἐνδίκως αἰνεῖν ἔχω Her. 486. Ζεύς 
μοι χάριν ἐνδίκως ἔχει ib. 707. τέ- 
ϑνηκε σὸς πατὴρ ἐκ ἐνδίκως El. 1050. 

γένοιτ᾽ ἂν ἐνδικωτέρως Her. 544. 
"EvóoSev. ἔνδοϑεν κεχαρμένη Or. 1122. 
σρόφιγξιν ἔνδοϑεν κυκλόμεναι Ph. 
1133. ἔνδοϑεν λόγων τῶν σῶν ἀκέ- 
"in Iph. A. 819. 90i) ἔνδοϑεν Cy. 
485. 

"EvOov. τἄνδον πιτὰ Hec. 1017. ἐδεὶς 
᾿Αχαιῶν ἔνδον ib. 1018. τά τ’ ἔνδον 
εἰσὶ, τά τε ϑύραζε, δυστυχεῖς Or, 603. 
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τἄνδον οἰκορήματα ib. 996. τἄνδον 
ἐχ ὅτω φρονῶν ib. 1514. τά γ᾽ ἔνδον 
ἀσφαλῶς ἔχει πόλις Ph. 118. ὅταν 
τοῖς ἔνδον ἄχϑηται Med. 244, τοῖς 
ἔνδον φίλοις Hip. 824. αἱ μὲν ἔνδον 
ὁρῶσιν κακὰ βελεύματα ib. 649. ἡ 
ἔνδον ἐρημία Ἀ]. 947. τὰ ἔνδον πᾶσιν 
ἀνϑρώποις ἴσοι An. 331. κόσμος ἔνδον 
Iph. 4.571. πῦρ ἱερὸν ἔνδον Iph. T. 
626. παρευτρεπίζετε τἄνδον ib. 726. 
εἴσ᾽ ἔνδον ἱεροὶ Lem ib. 1027. . εἴτ᾽ 
ἔνδον, εἴτ᾽ ἐκ ἔνδον ib. 1303. τοῖς Zy- 
δον λέγω ib. 1304. τί πεύκης ἔνδον 
αἴϑεται σέλας; Tr. 298. ἥτις ἐκ ἔνδον 
μένει ib. 644. εἱρκταῖσιν ἔνδον σῶμα 
σὸν φυλάξομεν Bac. 497. ἔνδον προσ- 
είων αὐτὸν ib. 928, ὁ ἔνδον σὸς πα- 
τὴρ Cy. 430. φίλος τὲς ἔνδον ὄντας 
ib. 477. ἔνδον ἀνὴρ ib. ὅ87. ἔς’ ἐν 
δόμοισιν ἔνδον αἰχμάλωϑ᾽ ὅπλα Her. 
695. σῶν φρενῶν ἐκ ἔνδον ὧν ib. 709. 
ὃκ ἔνδον Hel. 475. ἔς’ ἔνδον αὐτῷ 
ξύμμαχος ib. 825. τἄνδον εὑρίσκειν 
καλῶς ΕἸ. 70. τἄνδον ἐξάρτυε ib. 422. 
τἄνδον mapócac λέκτρα db. 1037. 
ἔνδον ϑαλάμοις βοκόλον Antiop. fr. 
XXXIL l. ἔνδον uévesav τὴν yv- 
ναῖκα Meleag. fr. XII. 1. ἔνδον yv- 
ναικῶν καὶ παρ᾽ οἰκέτας λόγος Fr. inc. 
CCXIX. 

"Evóvga. φϑιμένων ἔν 
Her. F. 443. 

'EvóUva. ϑῆλυν ἐνδῦναι soNjv Bac. 
834. et 850. κόσμον τὸν σὸν ὄποϑ᾽ 
ἡ δ᾽ ἐνδύσεται Al. 634. cf. Bac. 851. 

'"Evóvervxeiv. ἐνδυστυχῆσαι δεινὸν εὐ- 
φρόνης κνέφας Ph. 734. ἐνδυστυχῆ- 
σαι τἄνομ᾽ ἐπιτήδειος εἶ Bac. 508. 

"Evóvróc, vel ἔνδυτος. séuuagí γ᾽ £v- 
δυτὸς lon. 224. ς«ἰκτῶν ἐνδυτὸν ve- 
βρέδων. Bac. 111. cf. v. 138. ἔνδυτ᾽ 
ἐκ ϑεᾶς ματρὸς δωρήματ᾽ ἔχων Iph. 
4A. 1073. ἐνδυτῶν Ξεφέων ἱερὲς «oA- 
μὲς Tr. 257. σαρκὸς ἐνδυτὰ Bac. 
745. σά γ᾽ ἔνδυϑ᾽, οἷσί σ᾽ ἐξέϑηκα 
Ion. 1413. 

᾿Ἐνεῖναι. ἔνεςι δ᾽ οἶκτος, ἔνι δὲ kai ϑυ- 
μὸς μέγας Or. 701. cf, El. 294. et 
1329. γενναιότης σοι, μωρία δ᾽ ἔνεςί 
τις Ph. 1674. δίκη ἐκ ἔνες᾽ ἐν ὀφ- 
ϑαλμοῖς βροτῶν Med. 219. ἔνεςι καν 
ϑεῶν γένει τόδε Hip. 7. οἷσιν ἐκ ἔνετι 
v&c ib. 920. cf. An. 230. et 668. An- 
tiop. fr. XIX. 1. et Tot ὠμὰ 2. 

by , 

υμ 
» 

ἔχοντας 
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óc τὸ μῶρον ἀνδράσιν ἐκ ἔνι Hip. 966. 

ἐν τοῖσδ᾽ ἐκ ἕνετ᾽ ἀνὴρ σωφρονέτερος 

10.994. δόξα μήτ᾽ ἀτρεκὴς---ἐνείη 10. 

1116. ἐν τοῖς ἀγαϑοῖσι πάντ᾽ ἔνετιν 

σοφίας Al. 006. ἐν νέοισιν ἀνθρώπων 

τόδε ἔνετι Sup. 251. ἔνϑ᾽ ἔνεςι σὸς 

πόσις ib. 1010. ἐκ Évestv ῥώμη ib. 

1116. πολὺς ταραγμὸς ἔν τε τοῖς 

ϑείοις ἕνι, κἀν τοῖς βροτείοις Iph. is 

572. τίς y ἔνεςί μοι λόγος: ib. 998. 

ἔνι Sápsoc ἐν αἰχμαῖς Μυσῶν Rh. 

250. τῷ δ᾽ ἔνεισιν ἐλπίδες Tr. 629. 

ἐν τοῖς λόγοισιν ἐκ ἔνεισί σοι φρένες 

Bac. 269. ἐν τῇ φύσει τὸ σωφρονεῖν 

Zyeew ib. 316. ἔνεςιν ἱερὸν τῆς Δίκης 

ἐμοὶ μέγα Hel. 1008. παλαιότης τῷ 

λόγῳ ἕγεςί τις ib. 1062. ὃ πολλαῖς 

ἐν γυναιξὶν ἐκ ἔνι 10. 1703. ἢ τόλμα 

aüc ἔνεξι» lon. 1264. ἔνεισιν οἵδε 

ib. 1432. ἐν 3jMe mepurrvxatc ἔνεςι 

πάντα τάδε μαϑεῖν 10. 1517. ἐν ταῖς 

ἀναβολαῖς τῶν κακῶν ἔνες᾽ ἄκη Her. 

F. 93. γλώσσῃ πικρότης £vesí τις 

ἘΠ. 1014. τῇ ᾿Αφροδίτῃ πόλλ᾽ ἔνεςι 

ποικίλα ZEol. fr. X. 1. τὸ μωρὸν 

αὐτὸ τῇ πατρὸς νόσημ᾽ ἔνι Antig. fr. 

ΧΙ.1. ὀργῆ φαύλῃ πόλλ᾽ &ves ἀσχή- 

μονα Ar. fr. ΝΊ. ἔνεσι πάντων πρῶ- 

voy εἰδέναι, reri. (πο fri LIL.4« v. 

not. πόνοι κἄν σοι καὶ φϑοραὶ πολλαὶ 

βία ἔνεισι Plis. fr. VI. ὁ. ἐν τῷ ὄλβῳ 

φαυλότης &vesí τις Pol. fr. V. 2. ἡδονὴ 

ἔνι Fr. fal. cit. 1.2: τῷ μὲν ἔνι κίν- 

δυνος Fr. inc. XVI. 5. ἐκ ἔνεςξι sé- 

$avoc Fr. inc. LI. 5. ὧν δόκησις ἐκ 

ἅνι Fr. inc. LXXIV. 2. αἷμα ἐκ 

ἐνῆν χροὶ Cy. 407. cf. Med. 1175. 

ubi pro ἐνῆν est ἐνόν. ἐνῆν ὑφανταὶ 

γράμμασιν τοιαίδ᾽ ὑφαὶ lon. 1146. 

rüvóvra—£v δέλτα πτυχαῖς Iph. T. 

760. 
"Eyeka. ὀϑνεία ἕνει᾽ εὖ πάσχει vtkp8 

ΑἹ. 813. de ἕνεκ᾽ εἷλέ σ᾽ "Apgc An. 

105. συμπλεῖν ᾿Αχαιοῖς τἄνεικ᾽ ὁ ϑέλοι 

Iph. A. 102. . Svyarpóc ἕνεκ᾽ ὄλβιοι 

γενοίμεϑ᾽ ἂν ib. 1621. ἕνεκ᾽ ἐμῆς 

προσρήσεως Hel. 1182. rérow ἀμ- 

φοῖν ἕνεκα Epist. I. v. etiam Epist. 

"Eyekev. ἕνεκεν ᾿Ἐριννύων Ph. 1317. 

γυμφιδίων ἕνεκεν λεχέων Med. 999. 

σοφίας ἕνεκεν ib. 1086. παέδων ἕνεκεν 

ib. 1114. καλλοσύνας ἕνεκεν Hel. 389. 

ϑνατᾶς ἕνεκεν δίκας El. 742. 

ENOA 

"Evérew. ὅστις ἂν ἐνέποι Al.81.. ἁμέ- 

τεροι πόσεις ἐνέπϑσι Iph. A. 177. ἐνέ- 

πειν χρὴ Rh. 14. Plura vid. in ἐννέ- 

πειν. 
Ἔγερϑε; vel ἔνερϑεν. γῆς ἔνερϑεν Ph. 

508. νέκυν ἔνερϑεν ib..1539. ἐκ 

ἀνάξεις mor ἔνερϑεν τὸς φϑιμένϑς ἄνω 

ΑΙ. 990. ἔνερϑε μνημάτων ᾿Αμφίονος 

Sup. 609. νύμφην τὴν ἔνερϑ᾽ αἰτήσο- 

μαι Rh. 968. οἱ γῆς ἔνερϑ᾽ ἀδελφοὶ 

Τι. 459. ὃ τοσόνδε γῆς ἔνερϑ᾽ ἐκεῖνος 

κρύπτεται Her. F. 263. "As κόρης 

ἔνερϑεν ib. 608. 

"Evepoc. ἐνέρων ἱέρειαι Οὐ. 261. τιμὰς 

ἐνέρων ἀφοριζόμενος Adix3bmupana 

γᾶς ἐνέρων lon. 144l. ἐνέρων ἐς 

ὄρφναν Her. F. 352. 

"Evéprew. πολὺς ἐνεῖρπε κισσὸς Alcmen. 

fr, de 
'Evérgc. πώλες 'Evérac Hip. 231. συ- 

ζυγίαν πώλων 'Everzáv ib. 1132. 

"Evéxsw. φιλοτιμίᾳ ἐνέχεται Iph. A. 

527. 

"ErjAarov. ξέτ᾽ ἐνηλάτων βάϑρα Ph. 

1186. ἀξόνων ἐνήλατα Hip. 1235. εἰς 

ἄκρα κλιμάκων ἐνήλατα Sup. 729. 

"EvijoSaw. ϑώκοις ἀρχικοῖς &vfjuevocPhi. 

fr. VISAS 
"EvSa, ἔνϑα νεκρῶν μέτα κείσομαι Hec. 

209. ἔνϑα βεϑυτεῖν πρέπει ib. 261. 

&v S ἐμίμνομεν Or.1475. ἔνϑα νικῆ- 

σαί σε χρὴ ib. 1652. Βρόμιον ἔνϑα 

τέκε μάτηρ Ph. 652. £ySa φόνιος ἦν 

δράκων ib. 661. ἔνϑα παλαίτατοι 

ϑάσσεσι Med. 68. ἄγ᾽, ἔνϑα χρήζεις 

Iph. T. 1198. ἔνϑα κἀν προσῇ, κἂν 

μὴ προσῇ Tr. 642. ἔνϑα κερδανεῖς 

Ix. ἔν. 1.2. οἴο: 

Ἐνϑάδε, ἐνῚθάδ᾽ ἐκπλήσω βίον Hec. 

1270. δάμαρτος ἐνθάδ᾽ ἐξορμωμένης 

Or. 370. ἐνἹθάδ᾽ ἦν πικρὸν ib. 619. 

κεῖνον ἐνθάδ᾽ ἤγαγεν ib. 740. αἱ ἐν- 

Sá) ἄλλον οἶμον ib. 1252. kei Sev, 

ἐνϑάδε ib. 1263. αἱ μὲν ἐνθάδ᾽, αἱ δ᾽ 

ἐκεῖσ᾽. ἑλέσσετε 1b...1293« s émis αἷς 

ceu seio ἐνθάδε πύργϑεςε Ph...2275 

Φοίβῳ μ᾽ ἔπεμψαν ἐνθάδ᾽ ἀκροϑίνιον 

10. 289. μὴ ᾽νϑάδ᾽ ἀνακάλει ϑεὲς ib. 

611. σὺ ἐνθάδ᾽ ἡμῖν λοιπὸς εἶ ib. 949. 

οἵπερ ἤλϑετ᾽ ἐνθάδε ib. 1292. βίοτον 

μὴ λιπόντες ἐνθάδε ib. 1240. νεκρδς 

φέρεσιν ἐνθάδε ib. 1486. τὰ ἐνθάδε 

πατὴρ ἀφείλετο Med. 1078. ἃ "y S40: 

εἰσηκόέσατε Hip. 712. ἐνθάδ᾽ ὠρφα- 
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vebero Al. 538. xdv3á0 αἰσχύνην 
ἔχει An. 243, τἀνϑάδ᾽ ὄντα τοῖς ἐκεῖ 

λέξει φίλοις lb. 1069. ζητῶν τύραννον 
ἐνθάδε Sup. 404. παῖδα κομίζασ᾽ ἐν- 
ϑάδε Iph. A. 147. ϑῦσαί με ϑυσίαν 
δεῖ τιν᾽ ἐνθάδε ib. 673. ἐνθάδε παρ᾽ 
&Ump. 'Apy. πλάταις ib. 7238. ἡμεῖς 
&vSá0', ὅπερ ἔσϑ᾽ ὁ νυμφίος ib. 727. 
πϑ τῶν ᾽Αχ. ἐνθάδ᾽ ὁ Ξρατηλάτης; ib. 
801. ἐνθάδε ϑάσσεσ᾽ ἐπ’ ἀκτὰς ib. 
806. évSá0' ἐλευϑέραν φύσιν παρέχων 
ib. 990. ὅ φασιν évSáce—eépav8 πε- 

«σεῖν ἄπο Iph. T. 87. etc. 
"EvSty. αἱ δ᾽ £v$ey —Sáxev Hec. 1152. 
"τά γ᾽ ἔνϑεν Or. 1278. ἔνϑεν ἐξανῆκε 
γᾶ πάνοπλον ὄψιν Ph. 674. ἔνϑεν 
—é£c ταὐτὸν ἧκον 1b. 1413. ἔνϑεν τις 
ἠχὼ-----᾿“Ξ ρόμον μεϑῆκε Hip. 1201]. ἔν- 
ἐν κομίζων ἐκ πόντα πόδα Aun. 1260. 

ἔνϑεν ὁρμάσω Sup. 1016. ἔνϑεν--- 
ἐκβαίνει ποινά γ᾽ ἐς οἴκος IphasT. 
-199. ἔνϑεν μοι πόδα--- ἔπεμψε Λοξίας 
ib. 942. ἔνϑεν τὰ ᾿πίλοιπ᾽ ἄκεσον 

-Tr. 023, ἔνϑεν ἔχοις àv εἰς ἔμ᾽ cv- X 
"mpemij λόγον ib. 951. ἔνϑεν ἐκγελᾷ 
“φόνος ib. 1176. ἔνϑεν ἄγραν ἀμφι- 
βάλλονται πλοκάμοις Bac. 102. ἔνϑεν 
οἰκτρὸν ἀνεβόασεν Mel. 184, ἔνϑεν 
--ἔπλευσε ib. 230. ἔνϑεν ἔμολε κρί- 
σις ib. 684. ἔνϑεν ἐξηλαυνόμην ib. 
796. ἔνϑεν Δωρὶς ὑμνηϑήσεται πόλις 
Ion. 1590. ἔνϑεν ἐξέφυ Κρέων Her. 
F. 7. ἔνϑεν dy ἥκει πάλιν ib. 25. 
ἔνϑεν ἦλϑες ib. 260. £vSev ἡ ̓ υγένει 

᾿ ἀπόλλυται El. 38. ἔνϑεν αἷμα συγ- 
- γενὲς φυγὼν CEnei fr. I. 2, ἔνϑεν 
- εὔχομαι γένος Tel. fr. 1. 3. 
"EvSévós. | ràvSéve σιγῶμεν Hec. 725. 
ἐνθένδε τ᾽ ἐλϑὼν τὴν ᾿Αϑηναίων πό- 
λιν Or. 1648, ἐνϑένδ᾽ ἐκεῖσε Ph. 98. 
τενϑένδε δεινὸν ἦν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν Med. 
1107. τἀνϑένδε πᾶς ἀνὴρ ἠπείγετο 

Hip. 1185. τένϑένδ᾽ ἀκέσας ib. 1314. 
"δῆλα τἀνϑένδε Sup. δ60. τάνθένδ᾽ 
εἰτέαν λαβὼν χωρεῖ ib. 695. réxeiSev, 
(dj τἀνϑένδε ib. 758. ἐνθένδ᾽ ἐδὲν ἐῤ- 
- ῥήϑη πέρας Iph. T. 91. τὸν ἐνθένδ᾽ 

ὡς ἔχει σκέψαι λόγον Tr. 931. τἀν- 
; ϑένδε ϑέμενος εὖ Bac. 49. τἀνϑένδε 
δ᾽ ὀρϑῶς ἔχει πέπλος ib. 936. καρα- 
δοκῶν τἀνϑένδε Her. 280. ἐνϑένδε 
ἐς ἔμελλες ἄξειν βίᾳ τόσδε ib. 286. 

ταν ϑένδε χρὴ ξυνάπτειν μηχανὴν σω- 
τηρίας Hel. 1039. κανϑένδε πρὸς 

ENNE 

γέροντος ἱππεύει φόνον Her. F. 1001. 

σὺ δὴ τἀνϑένδε βέλευσον El. 618. 
τπνϑένδε πρὸς τὸ πίπτον ἐννόει 1}. 
639. 

"EvStoc. σὺ ἔνϑεος, ὦ κόρα Hip. 141. 
ἔρως &v3én κόρης Tr. 255. cf. v. 366. 

et El. 1032. 
Ενϑηρος. δρυμὸν ἔνϑηρον Rh. 289. 
Ἐνϑνήσκειν. ὥστ᾽ ἐνθανεῖν γε σοῖς 
πέπλοισι χεῖρ᾽ ἐμὴν Hec. 2406. πῶς 
ἂν ἐνθάνοιμί σοι; Kh. 869, σῇ ἐν- 
ϑανεῖν χερὶ ϑέλω Her. 560. 

ἜἘνϑεσιᾷν. ἐνϑΊεσιᾷς τοῖς σαυτῆς κα- 
κοῖς Tr. 1281. 

᾿Ενϑρώσκειν. ἐνϑρώσκει τάφῳ El. 
ϑ9η. 

᾿Ἐνϑύμησις. ταῦτ᾽ ἄξι᾽ ἐνθυμήσεως 
Ar. fr. XIV. 2. 

᾿Ενϑύμιον. ἐνθύμιόν μοι τόδε τίϑησι 
Ion. 1347. ἐπειδή σοι τόδ᾽ ἔτ᾽ ἐνϑύ- 
μιον Her. F. 722. 

'Evi, poét. pro ἐν.  £vi ναυσὶν ἔβαν 
Iph. T. 1109. ἐνὶ δαιτὶ Her. 893. 

"Evi, pro ἔνεςι, vid. ἐνεῖναι. 
᾿Ενιαύσιος. τὸν ἐνιαύσιον κύκλον Ph. 

947. χρόνον ἐνιαύσιον Mel. 781. 
ἐνιαυσίαν αἰνέσας φυγὴν Hip. 37. 
διαδοχαῖσιν ἐνιαυσίαισιν Sup. 407. 

᾿Εγνιαυτός. ἐνιαυτᾶ κύκλον Or. 1645. et 
Ph. 480. ἐνιαυτὸν ἀλλάσσοντα Ph. 
74. 0, τι ἐνιαυτὸς τέκοι káXNusov 
Iph. T. 20. 

᾿Ενιέναι (ab ἵημι.) πῦρ ἐνιέναι ΤΥ. 
1202. ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύσσαν Bac. 

840, 
᾿Ενίζειν. μεσεῖα καὶ ϑάκες ἐνίζασαν 
Hel. 1114. 

᾿Ενίοτε. ἐσϑλῶν kakíec ἐνίοτ᾽ εὐτυχέ- 
sepo. Hel. 1229. 

ἜἘνισπεῖν Sup. 435. 

Ἐνιξάναι. λόχοις £vesóc Sup. 896. 
Ἔνναίειν. τοϊσίδ᾽ ἐνναίει δόμοις Hel. 
4908. 

"Evvéa Med. 832. 
᾿Εννεάφϑογγος. Μεσῶν ἐννεάφϑογγον 
μέλος Bel. fr. XVII. 11. 

᾿Ἐννέπειν, pro £vérew. | ἔννεπέ μοι Or. 
1254. ἐννέπασι ib. 1462... 8 yàp ἐν- 

vértw ϑέλει Hip. 271. ἔννεπε, τίς 
φοβεῖ σε φήμα ib. 573. cf. v. 580. Tr. 
248. Bac. 1039. et Her. 96. πᾶσιν 
, , / n7 Si E 
ἐννέπω τετραρχίας Al. 1157. δικαέες 
δαίμονας σύ γ᾽ ἐννέπεις Sup. 610. 
σὰς ἔννεπε τ, 1238, Ζεὺς ἐννέπει 
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Hel. 1356. ἐννέπει τάδε Her. F 

964. et El. 783. et 790. σοὶ κατὰ 

γᾶς ἐννέπω γόος El. 144.  Opwciv 

᾿Αχελῷον φέρειν ἐννέπων Bac. 626. 

τοιάδ᾽ ἐννέπων ἔπη El. 804. τάδ᾽ &v- 

νέποντος ib. 115]. δᾶλον ἐννέποντά 

με Her. F. 270. 
ἜἘνγοεῖν. τνϑένδε πρὸς τὸ πίπτον av- 

τὸς ἐννόει El. 039. ὡς ἐννοὅμαι δή 

τι τῶν κεκρυμμένων Med. 900. νῦν 

ἐννοῦμαι φαῦλος ὅσα Hip. 495. συγ- 

γένειαν £vvosuévo Iph. A. 492. μη- 

τρὸς d0£v ἐννοόμενοι κακῶν Med. 47. 

τέκνων τῶνδ᾽ £vvosuévg πέρι ib. 925. 

oia εἰσῆλϑέν μ᾽ évvosuévgv Iph. A. 
1374. ταῦτ᾽ ἐννοηθϑεῖσα Med. 882. 

"Evvow. μηδ᾽ ἐς ἔννοιαν λαβεῖν Hip. 

1027. τὴν ἔννοιαν ἐν ταὐτῷ μένειν 

Hel. 1032. 
"Evvopoc. ἐκ ἔννομον τὴν δίκην mpáa- 

σεσϑέ νιν Ph. 1645. ἐεννόμοισι τοῖ- 

σίδ᾽ ἥδεται ἑορτῆς Iph. T. 35. 

᾿Εννότιος.Ό αὔραις ἐννοτίαις Iph. T. 

433. 
"Evvsc Bac. 1269. 
Ἐννύχιος. προσέβα sparóc ἐννύχιος 
Rh. 45. tke ἐννύχιος ἁγεμὼν ib. 
297. Ὠρίωνα ἐννύχιον Hel. 1506. 
λαμπάδα ϑεωρὸν Εἰκάδων ὄψεται &v- 
γύχιος Ion. 1077. δάκρυσιν ἐννυχίοις 

Or. 205. 
"Evvvxoc. ἔννυχος φόβος Rh. 788. 
ἐννύχοις πεπεισμένη ὀνείροις Hel. 
1206. δόκημα νυκτερωπὸν ἐννύχων 
ὀνείρων Her. F. 112. τί ποτ᾽ apo, 
ἔννυχος δείμασι Hec. 69. ἔννυχον 
ὄψιν ib. 72. ἔννυχος φρυκτωρία Rh. 
δῦ. 

'"Evoóía. νυκτίφαντον πρόπολον ἐνοδίας 
Hel. 576. 

'Evoweiv. | Ofjfaw ἐνοικεῖν Her. F. 
1282. τῶν ἐνοικόντων πόλιν Fr. inc. 
CLXI.2. ἐνοικῆσαι βίον Sup. 535. 
πότερα κατ᾽ ἀνδρῶν. ἐνοικήσει Ξέγην ; 
Al. 1054. ἐκέτι τᾷδ᾽ ἐνοικήσω νυμ- 
φιδίῳ séyg. An. 858. 

"Evowoc. Σπάρτης ἔνοικοι An. 447. 
Παλλάδος £vowa lon. 235. 

᾿Ενοπὴ, et dor. á. μέλπων κιϑάρας 
ἐνοπὰν lon. 882. vvyxíec ἐνοπὰς Iph. 
T. 1973. £v Φρυγίαισι βοαῖς ἐνο- 
παῖσί τε Dac. 159. ἐνοπὰς τᾶς Óvo- 
δαίμονος El. 198. Φοίβε ἄσοφοι 
γλώσσης ἐνοπαὶ ib. 1302. 

Ἑνοσις. 

᾿Ενράπτειν. 

Ἔνταῦϑα. 

ENTA 

"EvorNoc. ᾿Αργείων τις ἔνοπλος Or. 

1289. ἐνόπλῳ ποδὶ ib. 1622. εἰς 

ἀγῶνα τόνδ᾽ ἔνοπλος ὁρμᾷ Ph. 266. 
ϑίασον ἔνοπλον ib. 808. ἵππον £vo- 

πλον Tr. 520. ἔνοπλοι γῆς ᾿Αϑηναίων 
κόροι Her. F. 1164. Θρήκης ἔνοπλον. 
γένος Hec. 1089. 

» Z , , , , 

Evorrpov. Xpvotor ἐνόπτρων εις αὖυ- 
NE, 
E£YOT- yàc Hec. 925. cf. Tr. 1107. 

τρων érizárac Or. LAU 

'Evópsw. ϑάρσος ἐνῶρσε spar Sup. 
JE SS 

ἔνοσις ἅπασαν, ἔνοσις ἐπι- 

κλύσει πόλιν Tr. 1326. κύκλιος ἔνο- 

σις αἰϑερία Hel. 1379. πέδων χϑονὸς 

ἔνοσι πότνια Bac. 585. 

ὡς ἐνεῤῥάφη Διὸς μηρῷ 
Bac. 286. 

"Evoezov6oc Ph. 175. et Bac. 922. 

Ἔνςρέφειν. σηκοῖς ἐνερέφει 'Tpoówvte 

Ion. 300. 
p - 3 , 

'"Evrácosw. ἐκ ἔτ᾽ ἐκείνῳ S8pov évrá- 

£e δόρυ Rh. 492. 
ἐνταῦϑ᾽ ἐπέμφϑη χρυσδ 

φύλαξ Hec. 772. ἐνταῦϑ᾽ ὁ χρυσός 

ἐσι; lb. 1009. ἐνταῦϑ᾽ ἐλπίδος προσ- 

ἥκομεν Or. 692. ἐνταῦϑα συνῆκε 

ϑέσφατα;; Ph. 425. ἐνταῦϑα τόνδ᾽ 

ἀπαλλάσσω λόγον Med. 790. ἐνταῦ- 

Sa ςένεσα--- ἀπόλλυται Hip. 358. εἶμι 

κἀνταῦϑά σοι An. 628. καἀνταῦϑ᾽ 

'Opése μῦϑος ἰσχύων μέγα ἐφαίνετο 

ib. 1110. ἐνταῦϑ᾽ ἀπώλεσ᾽ ἄνδρας 

᾿Αργείων ἄκρες Sup. 118. ἐνταῦϑ᾽ 

ἀπῆλϑε ib. 533. ἐνταῦϑα καλλένικος 

ἔρχομαι ib. 1059. τὸ καλόν γ᾽ ἐν- 

ταῦϑα βίο Iph. A. 20. ἐνταῦϑ᾽ ἔδαι- 

σαν Πηλέως γάμες ib. 707. ἐνταῦϑ᾽ 

ἂν ἦλϑον ib. 1214. ἐνταῦϑα ναῶν 

sóXov συνήγαγε Iph. T. 10. ἐνταῦϑα 

δισσὲς εἶδε νεανίας ib. 264. μὴ 

᾿γταῦϑα τρέψῃς σὴν φρένα ib. 1322. 

κἀνταῦϑ᾽ ὁρῶμεν Ἑλλάδος νεὼς σκά- 

$oc ib. 1345. ἐνταῦϑα τάξας ναὸν 

ib. 1468. καἀνταῦϑ᾽ ἀριφεύοντ᾽ ἐγει- 

γάμην τέκνα 'Tr. 475. κἀνταῦϑ᾽ ὁ 

πρέσβυς "Ὑλλον----ἰδὼν Her. 849. ἐν- 

ταῦϑα λέκτρων ἱκετεύομεν φυγὰς Hel. 

805. ἐνταῦϑ᾽ ὄμμα σὸν δακρυῤῥοεῖ 
Ion. 246. ἐνταῦϑ᾽ ἀγῶνα δεινὸν ἠγω- 

γίσμεϑα ib. 939. ἐνταῦϑ᾽, ἵν᾿---ἄδικ᾽ 

ἔπασχεν ἐξ ἐμδ ib. 963. ἐνταῦϑα 

Τοργόν᾽ ἔτεκε Γῆ ib. 989. καάνταῦϑα 

—mpóc dy ἡμιλλᾶτο Her. F. 959. 
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ἐνταῦϑα σὲ δεῖ δραμεῖν dóve πέρι El. 
1264, ἡ δίκη ἐνταῦϑά me "riy ἐγγὺς 
Melan. fr. III. 8, ναίειν ἔφασκε τὸς 
Sec ἐνταῦϑ᾽, ἵνα κι τ. X. Sis. fr. I. 
27. 

"EvravSot, ἣν μὴ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω 
Iph. T. 1010. 

᾿Εντάφιον. ἐντάφια δᾶναι νεκρῷ Hel. 
1420. 

᾿Εντείνειν. βᾶν ἢ λέοντ᾽ ἤλπιζες ἐντεί- 
γειν βρόχοις ; An. 721. μᾶλλον ἐν- 
τείνειν φιλεῖ Dic. fr, VI. 2, εἰ fjoó- 
χως τις αὐτῷ ἐντείνοντι----(ῥὑ πείκοι Or. 
097. τόξα ἐντείνων χεροῖν Sup. 886. 
δίδυμ᾽ "Epoc τόξ᾽ ἐντείνεται χαρίτων 
Iph. A. 549. ναῦς ἐγταϑεῖσαι πρὸς 
βίαν ποδὶ Or. 705. 

᾿Ἔντέλλειν. τἀντεταλμέν᾽ ἐκπονεῖν Ph. 
1642. 

᾿Εντεῦϑεν. ἐντεῦϑεν νοσεῖ Or. 34. 
οἷον ἔργον ἔτ᾽ ipyaséóv τἀντεῦϑεν 
ἡμῖν Med. 792, σὸς ἐ ᾽ντεῦϑεν (i. e. 
ὁ ἐντεῦϑεν) λόγος Hip. 330. xdvrei- 
Sev δόμοι νοσᾶσιν ἀνδρῶν An. 950. 
τῶνδε μῦϑος ὁ ἐντεῦϑεν Sup. 109. 
κατῆρχον ἐντεῦϑεν μάχης ib. 675. 
τὐντεῦϑεν ἀΐξαντες δορὶ Iph. A. 80. 
ἐντεῦϑεν αὐδὴν λαβὼν Iph. T. 976. 
ἐντεῦϑεν εἰμὶ Bac. 464.  rdvreüSey 
τῷ ξένα τι ϑαῦμ᾽ ὁρῶ ib. 1061. Zvrei- 
Sev χρὴ τὸν προστρόπαιον, τόν τε 
γενναῖον καλεῖν Her. 10] 4. σὸν τὰν- 
τεῦϑεν σκοπεῖν Her. Ε, 314. τἀντεῦ- 
ϑὲν χρὴ. πράσσειν El. 1247. ἐντεῦ- 
tv τὸ ϑεῖον εἰσηγήσατο Sis. fr. I. 

16. 
Ἐντιϑέναι. ὥστε χερσὶν ἐνϑεῖναι ξένε 
ΑἹ. 857. χειρὶ ἔνϑες ὀξύην Her. 727. 
8 ποτ᾽ ὄμμα λαμπρὸν ἐνϑήσεις κόραις 

ec. 1045. πολύν σοι κόσμον ἐνθήσω 
τάφῳ Iph. T. 632. αὐχέν᾽ ἐντιϑεὶς 
ζυγῷ Hec. 376. ταραγμὸν ἐντιϑέν- 
τες ib. 959. ἐνθεὶς σύνεσιν Sup. 
203. 

"Evríkrew. τὸ πανᾶργον ἐντίκτει Kó- 
πρις ἐν ταῖς σοφαῖσιν Hip. 642. δό- 
x τοῖσδ᾽ ἄρσεν ἐντίκτω κόρον An. 

Ἔντιμος. πλᾶτον ἔντιμον τιϑεὶς Plis. 
OX NR M σπονδαῖς ἔντιμος Or. 
1688. 

Ἐντολή. ἐντολαῖς Εὐρυσϑέως Her. F. 
1278. 

"Evrovoc. νέων τι δρᾷν ἔντονοι χέρες 

᾿Εντρέφειν. 

'"Ervrbv&w. 

'"ErváAwc. 

EX 

Bel. fr. XXII. 1. 
vov φέρων Hip. 118. 

, v σπλάγχνον ἔντο- 

Ἔντόνως. λήψεται τὸν τράχηλον ἐν- 
τόνως Cy. 605. 

'"Evróc. πέπλων ἐντὸς Hec. 1013. £v- 
τὸς τῆσδε τερμόνων χϑονὸς Med. 353. 
ἐντὸς, ἢ "ἕωϑεν δόμων ; ib. 1812, δέ- 
μας ἐντὸς ἔχειν οἴκων Hip. 132. ἔρ- 
χεται ἀνακτόρων κρηπῖδος ἐντὸς An. 
1118. ἐντὸς εὐξείνει πόρα ib. 1263. 
χώρει μελάϑρων ἐντὸς lph. A. 678. 
ἐντὸς εὐσήμε νεὼς Iph. T. 1383, ἕως 
ἐντὸς ἦν λιμένος ib. 1391. πύργων 
ἐντὸς Tr. 12. ἐντὸς δώματος Bac. 
547. ἐντὸς δόμων Hel. 339. et El. 
394. ἐντὸς ἀδύτων lon. 1309. ἐν- 
τὸς λυγρᾶ τοξεύματος Her. F. 991. 
τειχέων ἐντὸς El. 94. et 615. 

᾿Εντρέπεσϑαι. τῷ τεκόντος δὲν ἐντρέπῃ 
πατρός ; Alcmwon. fr. XIV. 

τέκν᾽ ἐντρέφειν Ion. 1428. 
οἷσιν ἐνετράφην Ph. 371. 

"Evrpoóoc. ὁ Σαλαμῖνος ἔντροφος Iph. 
A. 288. 

, , LE , 9 δι 2 Ἐντυγχάνειν. οὐντυγχάνων (1. e. ὁ £v- 
τυγχ.) Bel. fr. XXIV. 4. μὴ φύλαξιν 
ἐντύχῃς Rh. 570. ἐντυχόντι αἰσχρὸν 
παρεῖναι κέρδος ἦν τόδε Al. 1035. 
ἐξοσίᾳ μήποτ᾽ ἐντυχὼν Er. fr. II. 24. 
vavraí σφ᾽ ἀνεῖλον ἐντυχόντες Hel. 
1233. ἐντυχᾶσα ποντίας ἀκτῆς ἔπι 
Hec. 778. 

ἐντύνεϑ᾽ ἵππες ἅρμασι Hip. 
1183, 

λόγχαις κοινὸν "EvváAtov 
Ph. 1565. ᾿Ενναλέῳ Oopqujsope An. 
1016. 

Ἐνυβρίζειν. ἐν τοῖς ἐμοῖς 8k ἐνύβρι- 
σας κακοῖς El. 68. 

"Evvópoc. λίμνης ἐνύδρο lon. 872. 
νεφέλαι ἔνυδροι El. 788. νάματ᾽ ἔνυ- 
opa Ph. 663. 

᾿Ενύπνιον Hec. 703. 
'Evéporoc ϑεῶν Med. 737. 
Ἔξ, ἐξ ἄκρας ἐπωμίδος Hec. 558. 
ἰδίας ἀνοίας ib. 640. 
ib. 685. cf. Hip. 820. 
780. et An. 1267. ἐξ ᾿Αχαιῶν Hec. 
872. λόγος τὲς ἐξ ἐκείνης ib. 894. 
ἐξ ἐμῆς χερὸς ib. 986. Hip. 1420. et 
An. 588. χειρὸς ἐξ ἀριτερᾶς Hec. 
1151. ἐξ ὅπερ, a quo tempore, Or. 
89. ἐξ ὕπνο ib. 168. τῶν TavraX- 
δῶν ἐξ αἵματος ib. 351. SÉ (i. e. τὸ 

, 

ἐξ 
ἐξ ἀλάςορος 
ἐξ ἁλὸς Hec. 
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ἐξ) ἀνάγκης ib. 488. ἐξ εὐτυχίας 10. 

808. ἐξ Ὀλύμπϑ ib. 983. ἐξ ὃ τεκ- 

νῴϑη Aéioc Ph. 875. ἐξ ἐπάλξεων 

ἄκρων ib. 1016. ἐξ εὐαγγέλβ φήμης 

ib. 1223, ἐξ ἴσα " Apnc ἦν ib. 1411. 

χρῆν Savetv νιν ἐξ ἐμδ ib. 1596. ἐξ 

Ἰάσονος Med. 23. ἐξ ἀρχῆς ib. 106. 

ἐξ ὧν ϑάνατοι, x. r. X. ib. 107... εξ 

ὀπαδῶν ἴθ. 335. ἐξ ἑτέρων μύϑων ib. 

654. sS» ἐξ ἐμδ παϑὼν 1b. 692. 

γελᾶσϑαι ἐξ ἐχϑρῶν 1b. 797. ὄτ᾽ ἐξ 

ἐμδ παῖδας ὄψεται ζώντας 1b. 803. τί 

χρῆμα βέλει καινὸν ἐξ ἐμϑ; ib. 868. 

ἐς ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμδ δέχῃ λόγον; 

ib. 924. et 1007. ἐξ ἀναύδε καὶ μύ- 

σαντος ὄμματος ib. 1188. ἐξ ἄκρϑε 

κρατὸς ib. 1198. ot ἐξ ἐμᾶ πέπονϑας 

ib. 1353. ἐξ ἀκηράτε λειμῶνος Hip. 

73. ἐξ ἐπακτᾷ πημονῆς ib. 318. ἐξ 

ὅτα τις εὐκλεὴς γενήσεται ib. 489. 

δεῖ ἐξ ἐκείνα σημεῖόν τι---λαβεῖν ib. 

513. μήτ᾽ ἐξ ἐκείν φϑέγμα δέξασϑαι 

ib. 648. ἐξ ἐμδ γεγὼς ib. 943. ὅνεκ᾽ 

ἐςὶν ἐξ ἐμδ 1. 1259. πατρὸς ἐξ ἀδίκε 

ib. 18349. ££ οἴκων Al. 94. ἐξ doe 

ib. 360. χειρὸς ἐξ ἐμῆς :0. 8376. ἐξ 

ἀΐδα τεράμνων ib. 459. ἐξ ἅδαο 10. 

464. ἐξ ἐμξ κληϑεὶς ib. 632. ἐξ 

ἕδρας ib. 849. ἐξ ἀγῶνος ib. 1105. 

ἐξ ᾿Αχιλλέως An. 8. ἐξ ἐμῶν φαρ- 

μάκων 10. 204. ἐξ ἡμῶν γεγὼς 10. 

710. ἐξ ἁλιβάτε πέτρας Sup. 80. ἐξ 

ὧν εἶσί τις τιμωρία 10. 546. ἐξ ἐμῶν 

οἴκων ib. 1000. ὧν ἐκύρσατ᾽ ἐξ ἐμδ 

ib. 1169. ἐξ Αὐλίδος Iph. A. 495. 

ἐξ ὀχημάτων 10. 616. ἐξ ὀμμάτων 

ib. 743. ἐξ ἴσα ib. 804. ἐξ ᾽Ατρει- 

δῶν ib. 842. σοὶ τόδ᾽ éciv ἐξ ἐμδ ib. 

858. τᾶς ὀλβίας ἐξ “Ἑλλάδος ib. 

1381. ££ ἄκρων ταϑμῶν Iph. T. 49. 

ἐξ αἰτίας τινὸς 10. 64. ἐξ αἱμάτων 

ib. 78. ἐξ ἀρχᾶς ib. 203. et 206. ἐξ 
«Ἑλλάνων ib. 208. ἄκϑε καινῶν ἐξ 

ἐμᾷ κηρυγμάτων ib. 299. ἐξ ὀνείρων 

ib. 348. ἐξ οἵων κακῶν ἔῤῥειο; 10. 

378. δύ᾽ ἐξ ἑνὸς κακὼ συνάπτει ib. 

487. ἐξ "Apysc ib. 515. et 1033. ἐξ 

ἐμῆς ὁμοσπόρϑ ib. 695. ἄλλα ἐξ ἀλ- 

λων κυρεῖ ἴθ. 865. ἐξ ἐμᾶν χειρῶν 

ib. 872. ἐξ ἐμδ γε πάντα σιγηϑήσεται 

ib. 1076. ἐξ ἀκινήτων βάϑρων 10. 

1157. ἐξ ἐμαυτῇ μειζόνων Rh. 168. 

ἐξ ἀφϑίτων 10. 185. ἡμέραν ἐξ ἡμέ- 

ρας πίπτεις lb. 445. πωλικῶν ἐξ ἀν- 

EX 

τύγων ib. 567. ἐξ ἄλλης χερὸς 10. 

607. Θρῃκίων ἐξ ἁρμάτων 1b. 616. 

ἐξ ἀντηρίδων ib. 785. ἐξ ὁποίας χει- 

póc ib. 802. ἐξ δ, ex quo tempore, 

Tr. 4. El. 1279. et Cret. fr. II. 10. 

ἄγομαι ἐξ οἴκων Tr. 140. ἐξ ᾿Αχαιϊκθ 

spar& ib. 236. ἔτ᾽ ἐξ ἐκείνων ἐλπὶς ὡς 

ὀφϑήσομαι 10. 487. ἐξ ἐμῶν δόμων lb. 

865. ἐξ ἐπάλξεων ib. 957. Φρυγίων 

ἐξ ὀρέων Bac. 86. cf. v. 1168. Svya- 

rpóc ἐξ ἐμῆς ib. 181. ἐξ ἁπάντων τι- 

μὰς ἔχειν ib. 208. ἐξ Opec 10. 228. 

et 657. et Aut. fr. 1: 2. «vpóc Ἐξ 

áSaváre Bac. 523. ἀϑῶος ἐξ ἐμ 

πάντως ἔσῃ ib. 671. ἐξ ὕπνϑ 1b. 689. 

ἐξ ἀνδρὸς ib. 820. ἐξ ἕδρας ib. 926. 

et 929. ἐξ αἵματος γυναικῶν 10. 986. 

παιδὸς ἐξ ἐμῆς γεγὼς ib. 1308. ἐξ Ἰλίϑ 

Ογ. 107. ἐξ ἀσκῷ ib. 147. ἐξ ἄντρων 

ἐμῶν ib. 223. cf. Hel. 482. ἐξ ἀναι- 

68c φάρυγγος Cy. 588. ἐξ ἀμηχάνων 

Her. 149. cf. El. 024. ἐξ ἐσθλῶν φὺς 

Her. 326. ἐξ ἐμᾷ ἐκ ἀκόσεται κακῶς 

10.71.18. ἐξ ἁπάσης Ελλάδος ib. 954. 

διπλᾶν κέρδος ἕξετ᾽ ἐξ ἐμδ ib. 1043. 

τοῖσιν ἐξ ὑμῶν, posteris vestris, ib. 

1046. τὰ ἐξ ἡμῶν ib. 1054. χάριν, 

ἐξ ἧς δυσκλεὴς φανήσομαι Hel. 1007. 

ἐξ ἐρανίων ib. 1333. kat» ἀκόσῃ πή- 

par. ἐξ £p ib. 1529. κήπων ἐξ ἀϑα- 

γάτων lon. 116. ἐξ ἄλλης χϑονὸς 

ib. 290. ἐξ óre ἔφυν ib. 313. ἐξ 

᾿Απόλλωγος δόμων ib. 424. δῶρον 

ὄντα σ᾽ ἐξ ἐμ ib. 537. ἄδικ᾽ ἔπασχεν 

ἐξ ἐμδ ib. 963. χειρὸς ἐξ ἐμῆς ib. 

1099. ἐξ ἡμῶν ἔχεις ἅπαντα ib. 1367. 

ἐλαίας ἐξ ἀκηράτο ib. 1436. ἐξ ἐμᾷ 

ἐχ ὅσ’ ἔϑνησκες 1b. 1501. ἐξ ᾽Δπόλ- 

λωνος πατρὸς ib. 1560. ἐξ ἅδα Her. 

F. 297. ἐξ ἡμέρας εἰς νύκτα ib. 505. 

εὖ παϑόντας ἐξ £p 10. 569. ἐξ ἀνη- 

λίων μυχῶν ib. 607. ἐξ εὐγενᾶς πα- 

τρὸς ib. 843. ἐξ £u8 ἐσώζετο 10. 1100. 

κἀξ ἀμείνονος πατρὸς El. 338. xdi 

ἐμδ y ἔχῃ ib. 579. ἐξ ἐμῆς μητρὸς 

ib. 682. βαίνεσιν ἐξ οἴκων πόδα ib. 

1173. παρηΐδων ἐξ ἐμᾶν ἐκρήμνατο 

ib. 1216. ἐκ ἐξ ἐκείνα Dan. 19. Ὁ 

ἀρχῆς ZEol. fr. XVI. 2. Inus fr. II. 

]. et Epist. V. ἐξ αὐτομόρφων Aaí- 

yov τειχισμάτων And. fr. XXIX. 2. 

ἐξ ὧν πάντα γίγνεται βροτοῖς Bel. fr. 

XVII. 4. ἐξ ἐλπίδων Inus fr. XVI 

5. ἐξ ἐμδ τἀμὰ μαϑήσῃ κλύων Phi 



EZAI 

fr. XIII. 3. ἐξ ás8 Plis. fr. I. 5. 
& "A Svàv Sci. fr. V. 4, πρὶν ἐξ ἐμῷ 
σοι ϑῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον Syl. fr. 1I. 
5. ἐξ ᾿Ατλαντικῆς ἁλὸς Fr. inc. 
CXIV. ἐξ óre συνέβη Epist. V. 

᾿Εξαγγέλλειν. μάντις ἐξήγγειλέ μοι 
Dr 363. εὐδαίμον᾽ ὑμῖν πότμον ἐξ- 
αγγέλλομαι lon. 1605. καξαγγέλ- 
λομαι ϑνήσκειν ἀδελφῶν τῶνδε kd- 
μαυτῆς ὕπερ Her. 532. τάδ᾽ à ξυνῳ- 
δὰ τοῖσιν ἐξηγγελμένοις Med. 1008. 

᾿Ἐξάγειν. ἔρως τίς μ᾽ ἐξάγει Al. 1083. 
ἄπλητος ἅδε μ᾽ ἐξάγει χάρις γόων 
Sup. 79. raicó' ἐξάγεις δάκρυ ib. 770. 
ὅταν ξὺν ὑμεναίοισιν ἐξάγω κόρην Iph. 
A. 693. μήτε σὴν παῖδ᾽ ἔξαγ᾽ ὄψιν 
εἰς ἐμὴν ib. 998. ἡμᾶς ἐξάγασ᾽ ἤδη 
χϑονὸς Tr. 1279. ἡμᾶς ἐάσας ἐξά- 
γειν Her. 155. μή γ᾽ ἐπ’ οἶκτόν μ᾽ 
ἔξαγε lon. 361. ἐκ Βάκχας ἄγων 
(i. e. B. ἐξάγων) δωμάτων Bac. 636. 
τί μ᾽ ἐξάγαγες εἰς φῶς ; Ph. 1535. 
τὰ κέν᾽ ἐξάξεις λέχη lel. 5006. τῆσδέ 
μ᾽ ἐξάξων χϑονὸς 'Tr. 457. ὁ χρυσὸς 
--φρονεῖν βροτὰς ἐξάγεται Her. IB: 
70. μή μοι---ἐξάγε δάκρυ Fr. inc. 

LXXIV. 1. ἐξάγεσϑαι χϑονὸς Tr. 
9300. ὅπως βρόμον ἐπὶ φόνιον---ἐξάγῃ 
Her. F. 1212. 

᾿Εξαγριᾶν. ἄνδρα Ovsvxij ἐξηγρίωσαν 
Ph. 883. 

᾿Εξαγωνίζεσϑαι. τοῖσδ᾽ ἐξαγωνίζεσϑε; 
Her. F. 155. 

"Efgóew.. τἀγαϑ᾽ ἐξᾷσαι Tr. 472. 
᾿Εξαϑροίζειν. πάλιν νιν παῖς cóc ££a- 
ϑροίζεται Ph. 1176. 

"Eia(pew. πᾶν ἐξαίρει λόγος Ph. 519. 
ϑῆρας ἐξαίρει χϑονὸς Hip. 18. d σ᾽ 
ἐξαίρει ϑανεῖν 10. 322. ὄτ᾽ ἂν φρέν᾽ 
ἐξάροιμι ΑἹ. 847. ὁ ϑυμὸς αὐτὸν τῶν 
φρενῶν ἐξῇρεν ἄνω Fr. inc. B. 49. 
πλεκτὸν ἐξάρας κύτος lon. 37. πέλε- 
κὺυν ἐξάρασ᾽ ἄνω Hec. 1279. ἐξαιρό- 
μενον νέφος οἰμωγῆς Med. 100. ἐξηρ- 

c Rh. 109. 
"E£aipeiv. ἐξαιρεῖ πόλεις Tr, 892. oia- 
κας ἐξηρᾶμεν γεὼς Iph. T. 1357. ὡς 
εὖ πατρὸς ἐξεῖλον φόβον Ph. 998. cf. 
Med. 487. ἔξελ᾽ οἴκων φοινίαν rá- 
λαινάν 7 ἐριννὺν Med. 1259. ὡς τὸ 
τότων λυπρὸν ἐξέλῃ χϑονὸς Sup. 38. 
εἰ ματέρος ἄγαλμα φόνιον ἐξέλοι ib. 
371. Τροίας ἐξελεῖν καινὸν βάϑρον 
Iph. A. 1263. Τροίας πέργαμ᾽ ἐξε- 
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Aciy opi ib. 1576. XaSocóvay vvr- 
τωπὸν ἐξεῖλε βροτῶν Iph. T. 1279. 
ἐπειδὰν Seoisiy ἀκροϑίνι᾽ ἐξέλῃς Rh. 
470. χερὸς εὐτοχίαν ἐξεῖλε ναῶν Tr. 
812. ἐξελέτω βλέφαρον Ἰζύκλωπος Cy. 
614. τὰς Ἡρακλείας παῖδας ἐξελεῖν 
ϑέλει Her. F. 39. Ταφίων ὅς ποτ᾽ 
ἐξεῖλες πόλιν ib. 60. ὃν βραχίονός 
φησ᾽ ἀγχόναισιν ἐξελεῖν ib. 154. εἰ 
πατὴρ ἐξεῖλε Φρύγας El. 336. γῆς 
ἐξελὼν (sc. τὰς γεκρδς) ᾿Ασωπίας Sup. 
971. πευχέων ἐξελὼν τυρεύματα El. 
496. ἐκ δ᾽ £A8ca (i. e. ἐξελᾶσα δὲ) 
δόμων ἐσϑῆτα κόσμον τε Al. 158. 
ἐκ δεξιᾶς ξίφη---ἐξαιρόμενοι An. 814. 
γεῖκος πατρὸς ἐξαιρεμένη Med. 904. 
εἴϑε βροτοῖς τἀναίσχυντον ἐξήρα φρε- 
νῶν Hip. fr. III. 2, σύ με τέρψιν 
ἐξείλα βία Al. 348. ὄτις &clv, ὅστις 
ἐξαιρήσεται Med. 793. cf. ΑἹ. 851. 
Her. 977. et Rha. fr. III. βίᾳ yv- 
vaika. τήνδε σ᾽ ἐξαιρήσεται Al. 70. ei 
τις μὲ τὴν σὴν ϑυγατέρ᾽ ἐξαιρήσεται 
Iph. A. 972. τοῖς πρώτοισιν ἐξῃρη- 
μέναι spara Tr. 33. 

᾿Εξαίρετος. ἔρωτ᾽ ἐξαίρετον "Tr. 414. 
γάμες ἐξαιρέτος Iph. A. 485. ἐξαί- 
peróv νιν ἔλαβεν ᾿Αγαμέμνων Tr. 
249. cf. v. 274: πασῶν Δελφίδων 
ἐξαίρετος lon. 1323. γέρας λείας 
Τρωϊκῆς ἐξαίρετον An. 15. ἐξαίρετον 
σφάγιον Iph. A. 1199. ἐξαίρετόν μοι 
δὸς τόδε Iph. T. 755. eic ἀξίωμα 
νυμφίων ἐξαίρετον τ. 485. λαβὼν 
ἐξαίρετον Ion. 1182. Τρωᾷδος χϑονὸς 
ἐξαίρετα El. 1002. 

᾿Εξαιτεῖν. ἐξαιτεῖ παίδων ἀρσένων κοι- 
νωνίαν Ph. 15. à μὴν τὸν 'Oiéwc 
παῖδά μ᾽ ἐξαιτεῖς λαβεῖν Rh. 175. 
ἐξαιτεῖ τε, καξείργει χϑονὸς Her. 20. 
δίκας πατρὸς ἐξαιτᾶντί pe Or. 1657. 
Savóvrac ἦλϑον ἐξαιτῶν πόλιν Sup. 
120. τὸς κάτω σϑένοντας ἐξῃητησάμην 
rius κυρῆσαι Hec. 49. πατρὸς γυ- 
ναϊκα---ἐξαιτεῖσϑε, μὴ φυγεῖν χϑόνα 
Med. 971. ij παρϑενείαν πατρὸς ἐξῃ- 
τήσατο Tr. 980. καἀξαιτώμεσϑα ὑπέρ 
τε τοτο--τὸν ϑεὸν Bac. 360. πρῶτον 
τόδ᾽ ἐξαιτήσομαι Her, 476. σφάγιον 
ἐξαιτεμένῳ Hec. 305. cf. v. 393. τὰ 
πρόσϑεν σφάλματ᾽ ἐξαιτέμενος An. 54. 
νεκρῶν σώματ᾽ ἐξαιτόμενος Sup. 358. 
τοσόνδε μοι παράσχετ᾽ ἐξαιταμένῃ Hip. 
711. cf, v. 859. 
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Ἐξαίφνης. ἔκλαγξεν ἐξαίφνης Ph. 1151. 

εἰσπεσόντες ἐξαίφνης ib. 1478. πα- 

ρέσχεν ἐμοὶ δεινὸν ἐξαίφνης φόβον 

Hip. 434. ἐλϑὼν ἄνεμος ἐξαίφνης 

Iph. T. 1394. περιήει λαμπρὸς ἐξαίφ- 

νης Epist. III. 
Ἐξακοντίζειν. τί τὸς ᾽Οδυσσέως ἐξακον- 

τίζω Tóvsc; Tr. 444. ταῦτα πρὸς 

τάδ᾽ ἐξηκόντισα Sup. 456. ὅσας γενείθ 

χεῖρας ἐξηκόντισα Iph. T. 362. αἵ 

τῆσδε γῆς κῶλον ἐξηκόντισαν Bac. 664. 

φάσγανον πρὸς ἧπαρ ἐξακοντίσας Her. 

F. 1149. 

Ἐξακέειν. ἃ γὰρ ἐξηκόομεν Her. 677. 

᾿Εξακρίζειν. ἐξακρίζετ᾽ αἰϑέρα πτεροῖς 

Or. 275. 

᾿Εξαλείφειν. ὅν γ᾽ ἐξαλείφει ῥᾷον, ἢ 

γράφει Pelei fr. IV. 2. ὃν ἐξαλείφει 

πρόφασις 3] τυχβσ᾽ ὅλον Fr. inc 

XXVII. 2. μή μ' ἐξαλείψητε Hip. 

1241. ϑέσφατ᾽ ἐξαλείψω Iph. A. 1486. 

ἐξαλείψασϑαι φρενὸς Hec. 590. 86? 

ἄπαις δόμος---ἐξαλειφϑείη Iph. T. 698. 

ἐξαλειφϑεῖσα Hel. 269. 

᾿Ἐξαλλάσσειν. τὰν ἐξαλλάσσεσαν ἔχει 

χάριν Iph. A. 564. ἐσϑῆτα ἐξάλλαξον 

Hel. 1313. Δηοῖ λύπαν ἐξαλλάξατ᾽ 

ἀλαλᾷ ib. 1860. σπάργανα ματέρος 

ἐξαλλάξας Ion. 918. ἐξαλλάξασ᾽  Ev- 

ρώταν Iph. T. 135. ἐξαλλάξασ᾽ ἄχεα 

λύπης Hel. 386. ποίαν----ξαλλάξω 

Hec. 1060. ἐκ ᾿Ιδαίοις (soie. κερκίδα 

δινεύεο᾽ ἐξαλλάξω 'Tr. 200. ἐξαλλαγεὶς 

r8 παρεφῶτος πόνϑβ Ph. 1418. 

᾿Ἐξαλύσκειν. 8 τις ἐξήλυξέ πω Hec. 

1194. ἐξηλύξαμεν Βακχῶν σπαραγ- 

óv Bac. 733. φῶτας kakepyac £&a- 

λύξωμεν 700i El. 219. πᾶ or ἐξα- 

λύξω τύχας ; Hip. 673. 
ἜἘξαμᾷν. κἀξήμησα (i. e. καὶ ἐξήμ.) κἀλ- 

λιτὸν ϑέρος Bac. 1314. τὰ σπλάγχν᾽ 

ἐξαμήσασϑαι βίᾳ Cy. 235. 

Ἐξαμαρτάνειν. εἰς τυράννϑδς ἄνδρας 

ἐξαμαρτάνειν Med. 3808. ἀνϑρώποισιν 

εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν Hip. 1434. 8 χρῆν 

σ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἐξαμαρτάνειν δες RAMUS μηδὲν 

ἐξαμαρτάνειν Sup. 900. et Antig. fr. 

VIIL 3. ὥστε μὴ ᾿ξαμαρτάνειν Sup. 

1227. εἰ rc ἐξαμαρτάνοι Sis. fr. I. 8. 

τἀπιχειρεῖν ἐξαμαρτάνειν φιλεῖ Fr. inc. 

XXVIII. 8. τί δεῖ φυλάσσειν κάξα- 

μαρτάνειν πλέον ; Fr.' inc. LV. 3. 

ὁρῶ ἐξαμαρτάνων Med. 350. τὲς 

ἐξαμαρτάνοντας ἤχϑαιρε Sup. 878. 
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δὶς ἐξαμαρτάνοντες Phry... ife. ΚΝ, 7. 

μᾶλλον ἐξημάρτανον Al. 718. óc εἰ 

γυναῖκα Τρφάδ᾽ ἐξημάρτανες An. 868. 

πῶς ἂν τἀδ᾽ ἐξημάρτανες ; 1b. 930. εἶ 

τις ἐξημάρτανεν Sup. 1085. ἐπεί vvv 

ἐξήμαρτες El. 408. ἐκ ἐξαμαρτὼν 

αὐτὸς Or. 648. ἐξαμαρτᾶσα Iph. A. 

1204. 

᾿Ἐξαμβλδν. 

356. 
᾿Εξαμείβειν. εἰ μὴ ᾿ξαμείψει χωρὶς óp- 

μάτων ἐμῶν Or. 272. φόνῳ φόνος 

ἐξαμείβων ib. 814. τόνδ᾽ ἐξαμείβοντ᾽ 

dx ὁρᾷς Δίρκης ὕδωρ; Ph. 1399. ἐξα- 

μείψασαι τρύμον Bac. 607. ἔργα ἔργον 

ἐξημείβετο Hel. 1549. 

νηδὺν ἐξαμβλᾶμεν Anm. 

᾿Εξαμέλγειν. πλήρωμα τυρῶν ἐξὶν 

ἐξημελγμένον;: Cy. 208. 

᾽᾿Εξαμηχανγεῖν. εἰ μή τι τότων ἐξαμη- 

χανήσομεν Her. 496. 

᾿Εξαμιλλᾶσϑαι. ai τόνδ᾽ ἐξαμιλλῶνται 

φόβῳ Or. 38. τίνες πολιτῶν ἐξαμιλ- 

λῶνταί σε γῆς; ib. 431. ὃν ἐξαμιλ- 

λησάμενος Hel. 1487. πρὸς αἰϑέρ᾽ 

ἐξαμίλλησαι κόραις ἨγΡ. fr. XI. 4; 

ἔς T àv ὄμματος ὄψις Κύκλ. ἐξαμιλ- 

ληϑῇ πυρὶ Cy. 024. τὰς τεϑρίππες 

ἁμίλλας ἐξαμιλληϑεὶς Hel. 394. 

᾿Εξαμύνειν. ἐξαμύνεσϑαι ϑεὰς Οὐ. 

200. αἶϑον ἐξαμύνασϑαι ϑὲεθ Sup. 

208. 

'Efaváyew. 40s ἐρεμνῶν ἐξανήγαγεν 

μυχῶν πατέρα σὸν Her. 219. 

'Efavayká£ew. ὅς νιν φονεῦσαι μητέρ᾽ 

ἐξηνάγκασα Οὐ. 1665. 

Ἐξαναιρεῖν. 3j καί σφ᾽ ᾿Αϑάνα γῆϑεν 

ἐξανείλετο Ton. 269. 

'Efavámrew. ἐπωτίδων ἄγκυραν &ja- 

νῆπτον lph. T. 1351. πλεκτὰς ἐξα- 

νῆπτον ἀγκύρας ib. 1408. μὴ ἐξανάψῃ 

δύσκλειαν Or. 827. 

᾿Εξαναρπάζειν. ἐξανήρπασαν ταῦρον 

Hel. 1581. ἐξαναρπάσας Ἑλένην Iph. 

AOL 

'EfavaemQv. καξανέσπασαν (i. e. kal 

ἐξανέσπ. sc. τὴν ἐλάτην) χϑονὸς Bac. 

1108. μοχλοῖσιν ἐξανασπάσας βίᾳ 

Ph. 1139. ! 

᾿ΕξαναΞςέφειν. ϑύρσον---αὖϑις ἐξανέξε- 

φον Bac. 1053. : 

Ἔξανδρδσϑαι. πυρσαῖς γένυσιν ἐξαν- 

δρόμενος Ph. 92. λόχος ὀδόντων ὄφεος 

ἐξηνδρωμένος Sup. 703. 

Ἐξανεμᾶν. ἐξηνέμωσε τἄμ᾽ ᾿Αλεξάνδρα 
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λέχη Hel. 82. ἐξηνεμώϑην μωρίᾳ An. 
939. 

᾿Εξανέρχεσϑαι. 
748. 

᾿Εξανέχειν. ταῦτα δόξαν 9 Ὕλλος ἐξῃ- 
νέσχετο; Her. 967. ταῦτα παῖδας 
ἐξανέξεται πάσχοντας; Med. 74. ἐκ 
ἐξανέξομαι λεύσσων δάμαρτος ὁμήλικας, 
ΑΙ. 955. τὲς ἐμός τις παῖδας ἐξανέξε-. 
ται Φϑίας τυράννος ὄντας; An. 200. 

᾿Εξανϑεῖν, ὡς αἱματηρὸν πέλανον 
ἐξανϑεῖν ἁλὸς Iph. T. 300. 

᾿Ἐξανίημι. ϑύρσος ἐξανιεῖσαι χερῶν 
Bac. 761. ἔνϑεν ἐξανῆκε γᾶ πάνο- 
πλον ὄψιν Ph. 674, κρήνην ἐξανῆκ᾽, 
oivs Bac. 706. ὃν πρῶτον ὑμῶν πρό- 
γονον ἐξανῆκε γῆ Ion. 1000. ὀργῆς 
ἐξανεὶς κακῆς Hip. 900. καταγελῶν- 
τας ἐξανήσει Iph. A. 372. πλεκτὰς 
ἱμάντων σροφίδας ἐξανήσομαι An. 

γῆς ἐξανελϑὼν Tr. 

᾿Εξανιτάναι. εἰ πρόσωπον ἐξανιταίην 
ἐμὸν Hec. 1165. ᾿'Ελλάδ᾽ ἐξανιξάναι 
Tr. 026, ἐξανίξατε σῶμα Bac. 606. 
τθρϑὸν ἐξανιτάναι Cy. 168. γεραιὸν 
ἐξανατῆσαι δέμας Med. 1212. ἐξα- 
νατῆσαι γόνυ ib. 1215. 'IMe ἐξανα- 

᾿Εξαπατᾷν. 

᾿Ἐξαπάφειν. 

ΕΞΑᾺΑΡ 

ἄτρων πόλον ἐξανύσας Or. 1685. πό- 
ρον ἄπορον ἐξανύσας Iph. T. 897. 
ἁμέραν ἐάνδ᾽ ἐξανύσασα Med. 651. 
τί κακῶν μῆχος ἐξανύσαιμ᾽ ἄν; An. 
997. τέκνοις τάφον ἐξανύσασϑαι Sup. 
285. ματέρος ἐξανύσαντο ϑεᾶς Bac. 
131. 

᾿Εξαπαλλάσσειν. ταλαίνης ἐξαπαλλάξαι 
ζωῆς Hec. 1108. ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι 
κακῶν Iph. A. 1004. 

ἐξηπατήϑη 
λεύμασιν Hip. 1406. 

H , LE ^ 9 4 0 TOTYLAV ἐξαπαφὼν εμαν 

δαίμονος βε- 

Ion. 705. 
᾿Εξαπολλύναι. ὕδρας λέοντάς τ’ ἐξα. 
πολλύναι Her. 950. 
πώλεσεν Tr. 1215. 

"Efamofüv&w. ὃν φασγάνῳ τῷδ᾽ ἐξα- 
ποξύνας ἄκρον Cy. 455. 

Ἐξάπτειν. ἱκετηρίαν γόνασιν ἐξάπτω 
σέϑεν τὸ σῶμα τὐμὸν Iph. A. 1216. 
κόσμον ἐξάπτειν νεκρῷ Tr. 1208. 
πέπλων ἀγάλ 
1220. . δὲ 
F. 1342. 
λιτὰς Or. 383. χροὸς νεβρίδ᾽ ἐξ 
Bac. 24. λαιμῶν ἐξάψειν 

΄ 4. 
πάντ᾽ οἷἶκὸν ἐξα- 

ματ᾽ ἐξάπτω χροὸς ib. 
σμὰ ἐξάπτειν χεροῖν Her. 
ἀφύλλε ςόματος ἐξάπτων 

tac 

a 

βρόχον ἀμφὶ Ξήσας βάϑρα Sup. 1197. ἐξαναςάν- δέρην Ion. 1064. τί πέπλες μέλανας τες λέχες El. 786. σ᾽ ἕδρας ἐκ τῆσδ᾽ ἐξήψω χροός ; Hel. 1202. cf. Iph. A. ἐξανατήσω τάχα An. 262. cf. v. 266.| 1449. 
&avízw (pro ísaco, surge) τῶνδ᾽ ᾿᾽Εζαπωϑεῖν. ἔτ᾽ εἰσιόντας Ξ-ρατόπεδ᾽ ἀνακτόρων ib. 380, ἐξανίξανται Aóxs| ἐξαπώσατε Rh. 811. ἘΠ. 217. ἐπεὶ Τροίας ἐξανεςάϑη βά- ᾿Εξαρκεῖν. εἰ τάδ᾽ ἐξαρκεῖ πόσει Hip. Spa Hel. 1668. 

Ἐξζανορϑᾶν. σὺ τἄμ᾽ ἐξανώρϑωσας A]. 
1141]. 

᾿Εξαντλεῖν. ἐκείνων μείζον᾽ ἐξαντλῷῶ 

278. πᾶσιν ἐξαρκεῖν Sup. 5 
τρια ἐξαρκεῖν ἔφη ib. 866. ἦ γὰρ 
δίκαια ταῦτα, 
702. ἐξήρκεν ἐμοὶ Tr. 648. ἐδ’ ἅπας 

74. μέ- 

kdéapk8vrá μοι; Hip. 
πόνον Cy. 10. τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἃν ϑρανὸς---ἐξαρκέσειεν Melan. fr. {Π1. ἐξαντλεῖς ἐμοὶ ἴ0..110. ἡνέκ᾽ ἐξήντλεις} 6. ἐξαρκέσας ἦν Ζεὺς ὁ τιμωρόμενος sparg γύες Sup. 838. πρὶν τόδ᾽ Sup. 511. 
ἐξηγτληκέναι | Med. 79. πόνον τὸν ᾿Ἐξαρνεῖσϑαι. ὁ γὰρ ἐξαρνόέμεϑα Aun. δεινὸν ἐξηντληκότες Cy. 281. róv| 437. Büro rüró Y ἐξαρνήσομαι Hel. αὐτὸν ἐξήντλησαν βίον  Cresph. fr.| 585. 
VII. 3. Ἐξαρπάζειν. σὰς ἐπιτολὰς ἐξαρπάσας ᾿Εξανύειν, vel 2 
ph. T. 1460 
avere Her. F. 
ἐξανύων Tr. 232. 
γύτασι Ion. 1066. 
ἐξήνυτον Κύπρι» xpa 
ἐπεὶ μόχϑων τέρματ᾽ 
1103. εἴϑε δρόμον 
ἐξανύσαιμι Ph. 167. 

, 

Morvrac— di ἐξήνυσα ; 

, 
€ 

'E 

, »- , ξανύτειν. αἷμα εξανυέτω 
γάματ᾽ ὄσσων μηκέτ᾽ 
625. ταχύπον ἴχνος 

AS ,F Q ; πάσϑεσι πάϑεα ἐξα- 
ἐπειδὴ τοῖσιν ἐκ 
τῆσαι Hip. 400. 
Sk ἐξήνυτον Bac. 

, ^ γεφέλας ποσὶν 
ποίας ποτ᾽ i) 
Her. F. 1273. 

] 

τ 

μένη Iph. T. 363. 
παιδείαν ἐξηρτήσασϑε Tr. 129. 
ἐξηρτήμεϑα Sup. 735. τυφλὸν προηγη- 

κ χερῶν ἐμῶν βίᾳ Iph. A. 315. 
ξαρτᾷν. χειρὸς ἐξαρτωμέ vn Hip. 325. 

περὶ σὸν ἐξαρτωμένης γένειον Iph. A. 
226. γονάτων r8 τεκόντος ἐξαρτω- 

πλεκτὰν Αἰγύπταο 
c8 

ijpoc ἐξηρτημένον Fr. inc. LXX XI. 2. 
πέπλων μητρὸς ἐξηρτημένοι Al. 187. 

Ἐξαρτύειν. 
t» “ 

τἄνδον ἐξάρτυε El. 422. 
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φόνον μητρὸς ἐξαρτύσομαι ib. 647. 

οἰκεῖος πόλεμος ἐξαρτύεται Her. 420. 

ἐξηρτυμένας πώλες Hip. 1186. 

"E£ápxew. σὺ ἔχαρχ᾽ ὅρκον Iph. T. 

743. ὅπως ἐξάρξω μολπὰν Τι. 148. 

cf. v. 152. é£ápys κανᾶ Iph. A. 455. 

Ἔξαρχος Bac. 141]. 

"Efaektiv. κατόπτρῳ πλόκαμον ἐξήσκεις 

κόμης Ἐ]. 1071. ἃ ᾽γώ νιν ἐξήσκησα 

Hel. 1399. ὀργάνοισιν ἐξησκημέναι 

Rh. 922. 

'Efavyic. πώλων χιόνος ἐξαυγετέρων 

Rh. 304. 

᾿Ἐξαυδᾷν. ἐξαύδα Hec. 184. σαφῶς 

γε τὴν κακῶν προμνήσριαν---ἐξαυδᾷ 

Hip. 590. δύο &favügc ἅμα Sup. 

143. ἐξαύδα σαφῶς Iph. STADT. 

ἐξαυδᾷν σε χρὴ Hel. 85. δεινὰ ἐξαυ- 

δῶν κλύειν Hip. 1239. ἐξηύδων τάδε 

Ph. 1255. ἀντιψάλμες ῳδὰς---ἐξαυ- 

δάσω Iph. T. 181. 

᾿ἜἘξαυχεῖν. φρονεῖν 

Διὸς Sup. 504. 

᾿Εξαφίξασϑαι. τῶν παλαιῶν ἐξαφίξαμαι 

λόγων Iph. A. 479. 

3 
» , 

ἄμεινον ἐξαύχει 

᾿Εξεγείρειν. εὕδοντ᾽ ἂν ἐζήγειρε τὸν 

᾿Αγαμέμνονος φόνον El. 41. τόνδ᾽ 

ἐξεγεῖραι Or. 139. ἀμύνων ϑῆρας 

ἐξεγείρομαι Rh. 787. ἐξεγειρόμενος 

ςρέφεται Her. FK. 1068. "Apyoc ἐξε- 

γείρεται Or. 1580. ὡς μὴ ᾿ξεγερϑῇ 

τὸ κακὸν Cy. 623. 

"Ἐξεδρος. λόγοι παραλλάσσοντες ἔξεδροι 

φρενῶν Hip. 935. ἐξεδροι X3ovóc Iph. 

'T. 80. 

ἘἘξειδέναι. τὰ 96a πάντ᾽ ἐξειδέναι Hel. 

998. πάντα ἐξειδὼς Ph. 95. 

"E£ewá£ ew. sépva ἐξεικασμένα Ph. 165. 

Ἐξεῖναι. ἔξεσι, licet, Hec. 238. Or. 

25]. Ph. 522. Tr. 51. et 912. et Hel. 

449. ἔξεςι πάντῃ Bac. 842. προσ- 

εἰπεῖν σὸν ὄνομ᾽ ἔξεςί μοι Hec. 435. 

χειρὶ ἐκ ἔξεςί μοι τῆς σῆς λαβέσϑαι 

γενειάδος An. 574. αἰῶνα ἐκ ἔξετιν, 

86. ἐξορϑδσϑαι Sup. 1084. ἔξεςι τὸν 

γένει μὲν---προσεννέπειν ; Tr. 48. 

ἔξεςι πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείψασϑαι λόγῳ; 

10.905. d ἄρα πρὸς οἴκες ναυσολεῖν 

ἔξεςτί μοι; Hel. 808. δόλοις ἐκ ἔξες᾽ 

ἀκέειν τῶν λόγων Fr. inc. B. 23. 2. 

μέγα λαβεῖν El. 1084. 

ἑλεῖν βελεύματα Med. 

ἐξὸν εἰς ἐχϑρόν τινα, SC. τὴν 

Hip. 1317. ἐξὸν àrék- 

32. Ἢ LA 

ἐξῆν κλέος σοι 

ἐξὸν αὐτῷ τἄμ᾽ 

2/2: 
5 * 

- 

ἀρὰν παρελεῖν 
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vow; ἀγάμοις T εἶναι Al. 890. ἐξὸν 

κτείνειν An. 6822. ἁπλᾶς λύπας ἐξὸν, 

dk οἵσω διπλᾶς Iph. T. 688. ἐξὸν 

ἡσύχως ναίειν Her. 7. ἐξὸν διορθῶσαι 

λόγοις σὰν ἔριν Hel. 1174. ἐξὸν μιᾶς 

μοι χειρὸς εὖ ϑέσϑαι τάδε Her. 

038. ἐξὸν πρὸ πάντων μίαν ὑπερδᾶναι 

ϑανεῖν Er. fr. I. 23. 

ἜἘξειπεῖν. ἐκ ἄν ποτ᾽ ἔσχον μὴ τάδ᾽ 

ἐξειπεῖν πατρὶ Hip. 658. ἐκ ἂν δὺ- 

γναίμην μέγεϑος ἐξειπεῖν Bac. 273. 

καλῶς ἐξεῖπας τάδε ib. 816. ἀντιάζω 

σ᾽ ἐξειπεῖν τάδε lon. 1119. τίν᾽ ἀρχὴν 

πρῶτά σ᾽ ἐξείπω κακῶν ; ἘΠ᾿ θεέ 

λέγων μεῖζόν σε vc80 ὄνειδος ἐξείποι 

τις ἄν; Bel. fr. XIII. 2. τὸν εὐθὺν 

᾿ἐξειπόντας ἀμφὶ o8 λόγον Hip. 492. 

"E£etpryew. τῶνδ᾽ ἐδὲν ἐξείργει νόμος 

Δη. 176. ἐξαιτεῖ τε, κἀξείργει χϑονὸς 

Her. 20. ἐξείργεσι γῆς ib. 25. 

᾿ἜἘξελᾷν. ἐξελᾷς με Med. 326. ἐξελῶ 

σφε τῆσδε γῆς Hip. 893. cf. v. 1052. 

d γὰρ---τὸς "HpaxAéec παῖδας ἐξελῶσι 

γῆς Her. 193. ἐξελῶ κόσμον νεκρῷ 

Hel. 1295. ἦλϑες ἐξελῶν Ph. 610. 

'"E£cAabvew. ὅς μ᾽ ἄμοιρον ἐξελαύνεις 

Ph. 613. ἢν ἐξελαύνῃ ξυμφορά μ᾽ 

ἀμήχανος Med. 392. τῆσδ᾽ (sc. γῆς) 

ἐξελαύνειν Sup. 471. cf. Ion. 1315. 

ἐξήλαυνον ἁρμάτων ὄχβε Ph. 1197. 

ἐξελαυνόμεσϑα πάτρης ib. 610. ἐξε- 

λαύνομαι χϑονὸς ib. 630. 633. et 

1749. et Med. 704. ἔνϑεν ὥσπερ 

πτωχὸς ἐξηλαυνόμην Hel. 796. πα- 

τρῴας ἐξελήλαμαι X9ovóc ib. 89. 

᾿ἘΒξελέγχειν. μὴ ᾽ξέλεγχέ νιν Ion.367. 

βόλομαί σ᾽ ἐξελέγξαι Iph. Ἂς 8988 

κἀξελέγχεται---κάκιτος ὧν 

cf. v. 940. à δὴ ràró γ᾽ ἐξελέγχομαι 

ἘΠ. 36. δεῖ ἐ ) 

μάτων ἐξελέγχεσϑαι τρόπϑς Alex. fr. 

XXITIS2. 

KA ANUS OY 

8X 
ϑεσπίσματα ; Sup. 14]. 

ἴχνος &beMocacwr ποδὸς Tr. 3. 

ἥπερ ἡμεῖς αὐτὸν ἐξειλίσσομεν Ion. 

297. ἐξελίσσων παῖδα κίονος κύκλῳ 

Her. F. 977. ἐξελίξὰς περιβολὰς 

σφραγισμάτων Hip. 864. 

"E£fAkew. ἐξέλκει An. 1122- φάσγανον 

ἐξεῖλκε koAe8 Hec. 544. 

"E£eAxréov El. 491. 

Ἐξεπιπλήσσειν. καἀξεπιπέπληκται Dan. 

36. 

ἜἘξελίσσειν. σὺ δ᾽ ἐξελίσσεις πῶς ϑεθ 

Hip. 944. 

ταῖς φήμαις τῶν OvO-- 
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᾿Εξεπίξασϑαι. εὔνον ὄντα σ᾽ ἐξεπίταμαι 
Al. 514. ἐκ ἔςι ϑνητῶν, ὕστις ἐξε- 
πίταται, τὴν αὔριον μέλλεσαν εἰ βιώ- 
σεται lb. 786. δόλον ἐξεπίΞτασϑε Cy. 
474. 

᾿Ἐξεργάζεσϑαι. τἄλλα ἐξεργάζεται πα- 
τήρ τε, κι T. A. Med. 918. τοιαῦϑ᾽ ὁ 
τλήμων πόλεμος ἐξεργάζεται Sup. 
119. r&z' ᾿Αχαιῶν ἵξις ἐξεργάζεται Tr. 
396. τίς βλέποντα σώματ᾽ ἐξεργάζε- 
ται; Hel. 589. τἀπὶ ϑάτερ᾽ ἐξειργά- 
ζετο Dac. 1127. ἐξειργάσαντο δεινὰ 
Hec. 1169. cf. Sup. 1072. μή μ᾽ 
ἐξεργάσῃ Hel. 1104. cf. Hip. 607. 
ἐξειργάσμεϑα Hip. 565. αἷμα ματρὸς 
"ἐξειργασμένος Or. 1024. φόνον τα- 
λαίναις χερσὶν ἐξειργασμένον Bac. 
1243. σὲ, πολλὰ πήματ᾽ ἐξειργασμέ- 
γον Her. 960. ὦ μέγιτα πήματ᾽ ἐξειρ- 
γασμένοι Rh. 808. ἡμῶν τοιάδ᾽ ἐξειρ- 
γασμένων Bac. 1241. cf. El. 1083. 
τοῖσιν ἐξειργασμένοις Or. 461. ἐκ 
εἰδυῖα τἀξειργασμένα ib. 1320. ἐπ’ 
ἐξειργασμένοις κακοῖσι χαίρειν | Bac. 
1037. 

᾿Ἐξερεῖν. ἐμαυτὸν, ἢν λέγω κακῶς 
ἐκείνην, ἐξερῶ Or. 559. τἄνομ᾽ αὐτῶν 
ἐξερεῖς Ion. 1414. 

"E£epevvà v. μόλις τόδ᾽ ἐξερευνήσας Bac. 
1298. ἤν πως ἐξερευνήσας λάβω Hel. 
436. 

"E£epnn& y. παιδὸς οἴκος μ᾽ ἐξερημᾶσαν 
μαϑὼν An. 992. ἐξερημᾶσαι δόμες 
lb. 598. λάβρον δράκοντος ἐξερημώσας 
γένυν Her. F. 253. 

᾿Ἐξεριτὴς τῶν λόγων Sup. 894. 
ἜἘξέῤῥειν. ἔξεῤῥε γαίας τῆσδε Hip. 
973. ' 

᾿Ἐξέρχεσϑαι. τί μοι σκυϑρωπὸς ἐξελή- 
λυϑὰας δόμων ; "Tel. fr. XV. 2. ἔξελϑ᾽, 
ἔξελϑ᾽ οἴκων Hec. 174. μήτ᾽ εἰς χερῶν 
ἅμιλλαν ἐξέλϑης ἐμοὶ ib. 226. ἔξελϑ᾽ 
Ἕρμ. δόμων πάρος Or. 112. cf. Ph. 
1270. ἐπὶ σὸν ἐξελϑεῖν φόνον Οὐ. 
608. ve? ἐξῆλϑον δόμων ib. 1529. 
cf. Med. 214. ἐξῆλϑον ἕξω τῆσδε 

, χϑονὸς Ph. 479. πολλὲς ἐς οἴκεε---- 
εἰσῆλϑε, κἀξῆλϑε ib. 537. EEgA S", 
ἄκασον ib. 1077. cf. Her. 643.  &E£A- 
Sere Med. 805. ἐξῆλϑον οἴκων Iph. 
A. 1098. νυκτὸς, τᾶς ἐξῆλϑ᾽ ὄρφνα 
Iph. T. 152. κγανὼν φρερὲς---ἐξῆλϑεν 
Rh. 507. ὦ ϑύγατερ, ἔξελϑε Tr. 101 6. 
σὸν δέμας ἐξῆλϑες ἀσκήσασα ib. 1093, 

, 

, 

|, 
i 
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τῶν σῶν ἀκόσασα σςεναγμάτων ἐξῆλϑον 
Her. 480. ἐξελϑεῖν χϑονὸς Her. F. 
214. εἰς ἔλεγχον ἐξελϑὼν Al. 643. 
ἐξελϑὼν σιγῇ Cy. 425, ἐξελϑᾶσα πα- 
τρῴων δόμων Dan. fr. VII. I. 

᾿Εξερωτᾷν. ἐξερώτα Ph. 388. πάλαι 
δή σ᾽ ἐξερωτῆσαι ϑέλων Pal. fr. VIII. 
1 

'"E£feráfew. ποίοισιν οἴκτοις τὰν σὰν 
λύμαν ἐξετάσεις ; Tr. 198. σοῖς κα- 
κοῖσιν ἠξίαν ἐξετάζεσϑαι φίλος ΔΙ. 
1014. sparóc ϑάσσει καἀξετάζεται Sup. 
391. 

᾿Ἐξευλαβεῖσϑαι. τῶτο oi σοφοὶ βροτῶν 
ἐξευλαβᾶνται An.:645. 

"E&evpapiZew. συμφορὰς τὰς ἐμὰς ἐξευ- 
μαρίζων Her. F. 18. τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἐξευ- 
μαρίζῃ ; ib. 81. 

᾿Εξεύρημα. καινὸν i£eópgua Iph. T. 
1029. δόλια ἐξευρήματα Hel. 1109. 

᾿Εξευρίσκειν. πάντα μηχανᾶσϑε κάξευ-- 
ρίσκετε Hip. 918. ἐδεὶς γυναικὸς 
φάρμακ᾽ ἐξεύρηκέ πω κακῆς An. 271. 
78 Ἕκάβην ἂν ἐξεύροιμι Hec. 485. 
τὰ εἰς Αἴγισϑον ἐξεῦρες κακὰ Or. 1158. 
μή τις---πήματα πήμασιν ἐξεύρῃ ib. 
1257. ὀψέ γ᾽ ἄνδρες ἐξεύροιεν ἂν Hip. 
480. ἔξευρε μηχανάν τιν’ ᾿Αδμήτῳ 
κακῶν Al. 221. πολλὰ ἐξευρεῖν σοφὰ 
Sup. 903. τί ἂν μεῖζον r80s πάϑος 
ἐξεύροις ; ib. 1121. "τίς ἂν χαμεύνας 
“Ῥήσο ἐξεῦρεν Rh. 853. τό y 
αἰσχρὸν ἐξεύροι τις àv Bac. 488. ἐξευ- 
ρεῖν γονὰς lon. 328. ἕν àv εὐτυχὲς 
μόλις ποτ᾽ ἐξεύροι τις ib. 3838. ὁ πότ- 
μος σ᾽ ἐξεῦρεν 1b. 554. τὸ μὴ δίκαιον 
τῆς δίκης ἡσσώμενον ἐξεῦρεν ὁ ϑεὸς Ib. 
1118. φϑονεῖς, εἰ πατὴρ ἐξεῦρέ με; 
10. 1302. πόϑεν πεύκης πανὸν ἐξεῦρες 
λαβών; Alcmen.fr. XIII. ἐξεῦρον àv- 
ϑρώποισι γράμματ᾽ εἰδέναι Pal. fr. IT. 3. 
γνῶναι ἔπος ϑνητοῖσιν ἐξευρὼν Sis. fr. 
1.18. ὦ βάρβαρ᾽ ἐξευρόντες Ἕλληνες 
κακὰ Tr. 759. τίνα προξενίαν----σω- 
τῆρα κακῶν ἐξευρήσεις; Med. 86]. 
ἤν μοι πόρος τις μηχανή τ᾽ ἐξευρεϑῇ 
ib. 260. 
Ἐξευτρεπίζειν. rà ᾽ν δόμοις ἡμᾶς χρεὼν 
ἐξευτρεπίζειν El. 75. 
Ἐξεύχεσϑαι. ζῇν ὅτ᾽ ἐξηύχε τέκνα Med. 
930. 
Εξεφίεσϑαι. τάσδε ἐκπέμπειν χϑονὸς---- 
γυναῖκας ἐξεφίεμαι Iph. T. 1468. 
Εξηγεῖσϑαι. ἐξηγδ ϑεὲς Med. 745. 
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ἐξηγᾷ σὺ μοι Bac. 185. ἔνϑ᾽ ὁ μάντις 

ἐξηγήσατο Ph. 1018. ἃ Κάλχας ϑέ- 

σφατ᾽ ἐξηγήσατο Iph. A. 529. 
"E£fkovra. ᾿Ατϑίδος ἄγων ἑξήκοντα νῆας 

Iph. A. 248. 

'E£muepsv. ἐξημερῶσαι γαῖαν Her. F. 

20. ἄβατον χώραν xai ϑάλασσαν 
ἀγρίαν ἐξημερώσας 10. 852. 

"E£gc. ἑξῆς ἐναυλόχει Iph. A. 249. à- 

δὲς πρόσρησιν ἑξῆς πᾶσι 10.341. ἑξῆς 

κάϑησο δεῦρό με ποδὸς ib. 627. ἐχ 

ἑξῆς πέπλων -ολίδες ὑπὸ σφυροῖσι τεί- 

vesw σέϑεν Bac. 933. κεισόμεσϑα 

νεκρὼ δύ᾽ ἑξῆς Hel. 992. ἐγνώσμεϑ᾽ 

ἑξῆς ὅσ᾽ ἐν ὑτάτοις κακοῖς Ion. 1115. 

ὅστις πάσας ψέγει γυναῖκας ἑξῆς Pro. 

fr. ΠΙ|.2. δειλοὶ ἑξῆς πάντες εἰσὶν οἱ 
λάγοι Fr. inc. B. 14. 5. 

Ἐξιᾶσϑαι. πόλεως ἅλωσιν ἐξιώμενος 

ἘΠ. 1024. οἶκός σε κεύϑων ὁὺμὸς 

ἐξιάσεται Rh. 872. 

ἜἘξιδρύειν. τηλϑ οἴκων βίοτον ἐξιδρυσά- 

μην Fr. inc. CXCVI. 
ἜἘξιέναι (ab. εἶμι). ἔξιϑι χϑονὸς Ph. 

617. ἔξειμι 10. 618. ἔξι᾽ ἐκ χώρας 

ib. 039. ἔξιϑ᾽ ὡς τάχιτα Med. 321. 

ἔξειμι γαίας ib. 795. ἔξεισί τις ΑἹ. 

214. ἔξειμι πατρίδος Tr. 1274. ἔξιϑι 

πάροιϑε δωμάτων Bac. 912. ἔξιτε 

χϑονὸς Her. 519. οἴκων ἔξειμι πατρὸς 

El. 1910. ὥστε---ϑύραζε ἐξιόντ᾽ εὺ- 

δαιμονεῖν Iph. A. 1161. ἐξιών τε κ᾽ 

εἰσιὼν δόμδς Hel.1183. ἐξιόντα δεσ- 

πότην ὁρᾷν πάρα lon. 516. δόμων 

τῶνδ᾽ ἐξιόντι ib. 535. cf. v. 662. λό- 

γων ματαίων εἰς ἅμιλλαν ἐξιὼν Dic. 

fr. XIII. 3. ἔτ᾽ εἰσιόντας «τρατόπεδ᾽ 

ἐξαπώσατε, 8T ἐξιόντας Rh. 812. 

πολλὰ ϑάλαμον ἐξιδσ᾽ ἐπεεράφη Al. 

185. ἐξιᾶσαν ὑτάτην ὁδὸν ib. 613. 

Ἐξιέναι (ab ἵημι). ἐξιᾶσι πάντα κάλων 

Med. 278. ὅταν «ράτευμ᾽ ᾿Αργεῖον 

ἐξίῃ κάλως Tr. 94. ἡνίχ᾽ ἥλιος ἀκτῖ- 

νας ἐξίησι Bac. 078. φόνιον ἐξίει κά- 

λων Her. F. 837. φάρυγγος αἰϑέρ᾽ 

ἐξιεὶς βαρὺν Cy. 409. ἀφρὸν ἐξιεῖσα 

Bac. 1120. 
Ἐξικμάζειν. . τὰ ἐν ποσὶν ἐκ ἐξικμάζω 

An. 398. 

᾿Ἐξικνεῖσϑαι. ἐκ ἐξικνδμαι Μαινάδων 

ὅσοι μόϑων Bac. 1058. τίν᾽ ἐξίκῃ 

χϑόνα ; Med. 680. πατρίδα ἐξίκοισϑε 

γῆν Iph. A. 1558. τί δρῶντες τϑδ᾽ ἂν 

ἐξικοίμεϑα ; El. 612. 
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ἜἘξίπτασϑαι. ὃ ὄλβος ἐξέπτατ᾽ οἴκων 
El. 944. 

'E£tce Epig. IT. 2. 

'E&sáva. ἔκτησον φρενῶν Bac. 848. 

οἶνος ἐξέτησέ με Aug. fr. VIII. 1. ἐξ 

ἕδρας σοὶ πλόκαμος ἐξέτηχ᾽ ὅδε Bac. 

996. ἐξέτην φρενῶν Or. 1021. cf. 

Bac. 359. γνώμας &ésav Iph. A. 

136. ἐκεάντος o8 Epist. IV. φεύγετ᾽, 

ἐξίξασϑε Iph. T. 1229. ἐξίξαται πάντ᾽ 

ἀπ᾽ ἀλλήλων δίχα Her. F. 104. 

Ἔξιςορεῖν. εἰ κατ᾽ ὄμματα ἐξιτόρϑβν νιν 

Or. 289. τὸς ἐλευϑέρες μὴ λυπρὰ---- 

ἐξιτορῆσαι lec. 290. ὥστε----ἐξιςο- 

ρῆσαι σῶν ὁδὸν βελευμάτων ib. 744. 

τὸ τῆς 9:8 φίλον---ἐξιτορήσων εἶμι 

Iph. Α. 748. 
Ἐξιχνεύειν. ἐξιχνεύσατε τὸν ϑηλύμορ- 

φον ξένον Bac. 352. ἐξιχνεύσεσίν σε 

10. 818. 
"E£foyk8v. ἐν ἢ μητέρ᾽ ἐξώγκεν τάφῳ 

Or. 402. εἰ κατ᾽ ἀνδρὸς βίοτος &oy- 

κώσεται Hip. 938. τραπέζαις ὕστις 

ἐξογκοῖτ᾽ ἄγαν Sup. 864. ἐξωγκωμένοι 

Τροίᾳ κάϑησϑε An. 704. μετρίως 

χαίρειν τοῖσιν ἐξωγκωμένοις (rebus se- 
cundis) Iph. A. 921. 

᾿Ἐξόγκωμα. λαΐνοισιν ἐξογκώμασι Her. 

EF. 1332. 
Ἔξοδᾷν χρήματα Cy. 266. 

"E£fodoc. ὅτε γέρας πατρὶ, ἔτ᾽ ἔξοδον δι- 

δόντες Ph. 882. αὐτοὶ τὴν ἔξοδόν γ᾽ 

εὑρίσκετε Hel. 1028. ἐπ᾽ ἐξόδοις ἐμαῖς 

Ph. 767. ςενοπόρες κατ᾽ ἐξόδος An. 

1144. πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισιν Rh. 514. 

ϑράσος μοι μηδὲν ἐξόδοις ἐμαῖς πρόσ- 

ϑητε Her. 475. ἐπ’ ἐξόδοισιν ἔϑαψά 

σε Hel. 1181. ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ὄντος Ion. 

515. φυλακαὶ ἡμῶν κρέσσονες κατ᾽ 

ἐξόδες Her. F. 88. καλλίονες εἴσοδοι 

τῶν ἐξόδων πάρεισιν ὑμῖν ib. 623. 

Ἐξοδυνᾶσϑαι. ἐξοδυνηϑεὶς Cy. 657. 

ἜἘξοιδᾷν, vel εἴν. πληγαῖς πρόσωπον 
ἐξῳδηκότα Cy. 220. 

Ἐξοικίζειν. Λῆμνον 
ἐξῴκισαν Hec. 887. 
yápoc ib. 948. 

Ἔξοινδσϑαι. λυπρῶς νιν εἰσίδοιμ᾽ ἂν 

ἐξοινωμένας Bac. 812. 

"E£os£ov ὅπλα Ph. 719. 

"E£okéAA&w. ἐμὲ ἐς rávO ἐξώκειλ᾽ ἄταν 

Trj/137. 
᾿Ἐξολισϑαίνειν. ὅπως σίδηρος ἐξολισ-, 

ϑαίνοι μάτην Ph. 1392. 

“4 :} , ἄρδην ἀρσένων 
ἐξῴκισέ μ᾽ οἴκων 
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᾿Βξολλύναι. ἥπερ ἐξόλλυσί με Hip. 
725. τὰς kakdc ἐξόλλυμεν 1b. 1341. 
ἡ ἔνδον ἐξολεῖ μ’ ἐρημία ΑἹ. 947. κα- 
κῶς ἐξόλοιο Cy. 200. πάντες ἐξολώ- 
λαμεν Her. F. 1392. τὸν μιαρὸν 
ἐξολωλότα Sis. fr. III. 2, 

᾿Εξομιλεῖν. σεφάνων ἀ μία χροία περὶ 
σὸν κρᾶτα τάχ᾽ ἐξομιλήσει Cy. 516. 
ἐν ὄχλῳ ἐξομιλεῖσϑαι spar8 Iph. A. 
735. | 

τόξων πτερωτὰς γλυφίδας ἐξορμωμένας 
ib. 274. ἀπ’ οἴκων ἀνδρὸς ἐξωρμημένε 
El. 1070. 

"E£opuiZew. εἰς πόντον ὅσα χρὴ νέκυσιν 
ἐξορμίζομεν Hel. 1263. πέλας φίλοισι 
σοῖς ἐξωρμίσω σὸν πόδα Ph. 853. 

"Εξορμος. Κρήτας ἔξορμος ἀνὴρ Hip. 
156. 

" E£opoc. &ópec Βάκχας ἄγειν Bac. 51. 
"E£órs. ἐξότε----πυρὶ καϑήγνιξαι δέμας 
Or. 39. ἐκ οἶδ᾽, ἐξότα Cy. 635. ἐξότο 
πέπλοις κοσμεῖσϑε σῶμα Her. F. 702. 

᾿Εξοτρύνειν, ὅς μ᾽ ἐξοτρύνει Sup. 24. 
᾿Εξεσία. ἐξασίᾳ ἐντυχὼν Er. fr. II. 24. 
τῶν κακῶν ἐξασίαν Gl. fr. II. 3. et τῶν 
κακῶν ἐξεσίᾳ "Tem. fr. XIV. 2. ὅστις 
παισὶ---παραδίδωσ᾽ itecíav Phaóth. 
Ir TIR3. 

"E£ouuar8v. Πολύβε παῖδα ἐξομματᾶ- 
ue» CEd. fr. III. 2, ἂν 

Ἔξομοιδν. γυγαιξὶν ἐξομοιᾶσϑαι φύσιν 
An. 354. κἀξομοιθσϑαι ϑεοῖς Phi. 
fr. VII. 4. 

᾿Βξομοργνύναι. ἐκ δ᾽ ὄμορξον σόματος 
ἀφρώδη πέλανον Or. 219, αἷμα μὴ 
oic ἐξομόρξωμαι πέπλοις Her. F. 
1399. κόρας ἐξομόρξασϑαι El. 502. "Efoxoc. κάλλος εἶχεν ἔξοχον Dan. 26. ἃ ᾿γὼ pvroic νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι, εἶδος ἐξοχώτατος Sup. 889. 
Hip. 653. μηδ᾽ ἐξομόρξῃ μωρίαν T)v| E£óxvc Bac. 1233. 
-σὴν ἐμοὶ Bac. 344. ᾿Εξυπειπεῖν. τί μοι τόνδ᾽ ἐξυπεῖπας εἰ- ξογειδίζειν. οἷον ἐξωνείδισεν Ph. σορᾷν ; Bac. 1264. 
1670. καλόν γέ μοι τὄνειδος ἐξωνεί- ᾿Εξυπηρετεῖν τύχαις Aut. fr. TII. 7. 

-Qurac Iph. A. 305. ᾿Ἐξύφασμα κερκίδος El. 539. 
E&ovouáZew. ἐξωνόμασεν Iph. Α.} Ἔξω. ἔξω δωμάτων Hec. 965. Hip. 1066. 1156. Al. 511. et An. 69. ἔξω τις Εξοπλίζειν. πᾶς τις ἐζωπλίζετο Iph. ἐκβαίνει Or. 1367. EA Sov ἔξω τῆσδε 
15. 302. ἥπερ αὐτὸς ἐξωπλίζετο Her. χϑονὸς Ph. 479. cf. v. 483. et 1011. F. 466. Med. 706. Iph. T. 1314. Hel. 1531. Πξοπτᾷν. σάρκας ἐξώπτα πυρὶ Cy. 402.) et E.1112. τῶνδ᾽ ἔξω κομίζε τειχέων Βξορᾷν. ὥστ᾽ ἐξορᾶσϑαι τὸν σρατηγὸν) Ph. 596. ἔξω ráps ib. 1195. δόμων pe Her. 675. ὥστ᾽ ἐξορᾶσϑαι! ἔξω ib. 1332. Iph. A. 1533. & ye ῥόϑια χερσόϑεν μόλις Hel. 1985. γῆς ἔξω βαλεῖς Ph. 1615. τῆσδ᾽ ὅρων 
E£opSàv. γνώμαισιν vsépaustr ἐξορϑέ-} ἔξω χϑονὸς ib. 1624. οἴκων ἔξω Med. μεϑα Sup. 1083. cf. v. 1086. 181. ἔξω μολὼν ib. 245. γῆς ἔξω ὁρίζειν. ὅτι μὲ πολύδακρυν γᾶϑεν περᾷν ib. 272. γαίας τερμόνων ἔξω ἐξορίζει Tr. 1106. σὺ δ᾽ ἐξόριζξε Her.| ib. 276. ἔξῳ τῶνδε βήσομαι δόμων 258. ἄλλην ἀπ’ ἄλλης ἐξορίζοντες! Hip. 53. cf. v. 180. Iph. A. 1106. et πόλιν ib. 16. βρέφος zravoic ἐξώρισεν] Her. F. 705. ἔξω μελάϑρων Hip. 172. ϑοίναν Ion. 504. προγενητόρων ἐξορί- Iph. T. 1287. et Cy. 489. ἔξω λόγο ξεται κακὸν Hip. 1381. Hip. 437. ἔξω ἐκφέρεσι, sc. τὰ κακὰ Βξορμᾷν. κλήϑρων ἐξόρμα Iph. A. 149. BeXebuara ib. 650. πήματος ἔξω ib. τοῖς δ᾽ ἐξορμᾷν ib. 1328. φυγῇ ἐξορ-] 1298. δίκας ἔξω An. 788. cf. Bac. μᾶτε Her. F. 893. ῥεῦμα ἐξορμῶν 1008. πέμπε γῆς ἔξω νεκρὲς Sup. spar& Iph. T. 1437. tvvvxoc ἐξώρμα] 12909. τὲς ἔξω σειραφόρας Iph. A. Boc Rh. 788. ἡνίκ᾽ ἐξώρμα X3ovóc| 223. ὀχημάτων ἔξω ib. 611. τἄξω r. 118]. πάλιν ἐξορμάσεις τὰς xa-| (i. e. τὰ ἔξω) πρᾶσσε ib. 740. ἔξω λινὲς Iph. A. 151. πρὸς ἔργον é£op-| ἐλϑὲ βασιλείων δόμων ib. 868. κᾷξω μώμεϑα Or. 1240. τί 8x ἅμ᾽ ἐξορμᾶτ᾽ (i. e. καὶ ἔξω) eáca Iph. T. 47. δω- ἐμὴ μήτηρ πόσει; ἘΠ]. 642. Ὕλλον) μάτων ἔξω ib. 724. Κνανέας ἔξω πέ- ἐξορμώμενον ἰδὼν Her. 843. εἰς Sá-| rpac Iph. T. 746. ἄγαλμ᾽ ἔξω φέρεις λασσαν ἐξορμώμενον Cresph.fr. XVI.| ib. 1176. ἡνίκ᾽ àv ἔξω περῶσιν ib. δάμαρτος ἐνθάδ᾽ ἐξορμωμένης Or. 370.| 1217. cf. Bac. 647. et Her. F. 701. 
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ἔξω κομίσασϑ᾽ οἴκων ΤΥ. 167. μή 

μοι---Κασσάνδραν πέμψασϑ᾽ ἔξω 1b. 

170. ἔξω μεγάλων ἐλπίδων ib. 345. 

ἔξω «fücopac βακχευμάτων ib. 367. 

ἔξω βεβὼς Dac. 645. ἔξω ἐλαύνων 

T8 φρονεῖν 10. 851. ἔξω φυλακᾶς 10. 

867. ἔξω πέτρας Cy. 062. ἔξω πραγ- 

μάτων ἔχειν πόδα Her. 110. χορῶν 

ἔξω παρϑενίων Hel. 1329. ἡμεῖς τά 

y ἔξω lon. 414. ἔξω ἐγενόμην yvo- 

puc ἐμῆς ib. 926. ϑεῖ εὐϑὺς ἔξω 10. 

1217. ἔξω τρίβα El. 103. ἵν᾿ ἔξω 

τᾶδ᾽ Üxs «ijo πόδα ib. 999, ἔξω βαί- 

νων τῦδε Bel. fr. XVI. 9. ἔξω ὀργῆς 

Hyp. fr. VII. 

'EÉoSdy. σὺ αὐτὸς ἐξώϑει χϑονὸς, 86. 

ἐμὲ Hip. 1087. πνεύμασιν ϑαλασ- 

σίοις σὴν γαῖαν ἐξωσϑέντες ΟΥ. 278. 

"Ἑξζωϑεν. ἔξωϑεν δόμων Med. 1312. 

ἔξωϑέν pe γάμοι γ᾽ ἐλῶσι Θεσσαλῶν 

x. T. λ. Al. 958. ξξωϑέν εἰσιν λαμ- 

προὶ An. 330. oi δειμάτων ἔξωϑεν 

Her. F. 723. ἅλις ἔχεις τἄξωϑεν 

(i. e. τὰ ἔξωϑεν) ἔργα El. 74. φόβε 

ἔξωϑεν ib. 901. ἔξωϑεν πραγμάτων 

Fr. inc. LI. 4. 

᾿Ἐξώπιος. χρονίζων δωμάτων 

Med. 624. τῶνδε δωμάτων 

ξενῶνας Al. 549. ij δόμων 

βέβηκε Sup. 1038. 
Ἐξώςης " Apnc Rh. 322. 

'"EopráZew. ὅϑ᾽ ἑορτάζῃ λεὼς τῆς σῆς 

σφαγῆς ἄποινα Iph. T. 1458. 

'Eoprá. γῇ τῇδε σεμνὴν ἑορτὴν. προσ- 

άψομαι Med. 1382. ἐννόμοισιν ἕορ- 

τῆς Iph. T. 36. Νύμφαις ἑορτὴν πόρ- 

συνε El. 625. Βρομία παράμβϑσος 

ἑορταῖς Ph. 792. ἐκλέλοιφ᾽ ἑορτὰς 

Tr. 452. 

*Eóc. ἑῶν πέπλων El. 1206. 

᾿ἘἘπαγγέλλειν. ὧν ἐπαγγέλλῃ (2. sing. 

praes. med.) yovàc Med. 721. βελο- 

μένοισιν ἐπαγγέλλῃ. Her. F. 1185. 

Ἐπάγειν. τίς αὐτὸν δύὐπάγων (i. e. 

ὁ ἐπάγων) ἀλατόρων ; Iph. A. 878. 

δικαίας ἐπάγων κανόνας Bel. fr. VI. 

6. τὸν τᾷδ᾽ ἐπάγοντα δορύσσοντα «pa- 

τὸν Her. 774. ἐπῆγε κέντρον Hip. 

1194. πότερα τὸ χρῆν σφ᾽ ἐπήγαγ᾽ 

ἀνϑρωποκτονεῖν Hec. 260. ἥ σ᾽ ἐπή- 

γαγεν πρὸς ἀΐδαν ib. 1032. ὅς με 

δεῦρ᾽ ἐπήγαγεν Ph. 912. εἰ ᾿Αργείες 

ἐπάξει τοῖσδε δώμασιν Or. 1539. σο- 

φιτὴν ἄλλον à ἐπάξομαι Rh. 949. 

, /, 

ἐξώπιος 
3 / ἐξωπίδς 
᾽ , 

ἐξώπιος 

Ἔπᾳδειν. 

᾿Επαείδειν. 

᾽'βἘπαείρειν. 

"Ἑπαῦλον. 

᾿παιδεῖσϑαι. 

"Reate. 

"Erauwttv. 

Ἐπαίνεσις. Φρυγῶν ἐπαινέσεις Tr. 4l 

ἘΠΑῚ 

ἐπάδεσα Iph. Α. 1212. 
ἐπάειδε καλλίνικον ῳδὰν 

ἐμῷ χορῷ El. 864. 
ἐπάειρε δέρην ΤΥ. 99. 

σκῆπτρ᾽ ἔπαϑλα τῆσδε λαμ- 
βώνει χϑονὸς Ph. 52. 

dk ἐπαιδεσϑήσομαί γε 

προσπεσεῖν τὸ σὸν γόνυ Iph. A. 900. 

τῶν ἀδίκων καὶ τῶν ὁσίων 

ἐπαΐειν Her. F. 773. 
νῦν σ᾽ ἐπαινῶ Med. 884. 

τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ T8 μηδὲν ἄγαν 

Hip. 264. ἀνηβητηρίαν ῥώμην ἐπαινῶ 

λαμβάνειν An. 554. ἐπαινῶ εὖ πα- 

ϑῦσα πρὸς σέϑεν Rh. 648. ἐπαινεῖς 

Bae. 1190. τί δ᾽ ἐπαινῶ ; eod. vers. 

ὡς ἂν μὴ λόγῳ ᾿παινῇς μόνον Cy. 

155. ἐπίφϑονον λίαν γ᾽ ἐπαινεῖν ἔτι 

Her. 204. ὅστις ἄλλην (sc. γῆν) 

ἐπαινεῖ Dic. fr. IV. δ. ὀλίγος ἐπαινῶ 

μᾶλλον, ἢ πολλὸς κακὲς Er. fr. III. 

σὸν ἐκ ἐπαινῶν σύγγονον Or. 889. 

εἰ τὰ ματέρος σιγῶν ἐπῇνδν ib. 580. 

oi δ᾽ ἐκ ἐπήνϑν ib. 900. κάπήνει (i. e. 

καὶ ἐπήνει) λόγος Ph. 1243. ἐπη- 

veca Iph. A. 440. et Her. F. 1235. 

ἧς λέχος γ᾽ ἐπήνεσα Or. 1092. λέκτρ᾽ 

ἐπήνεσα qb. 1672. ἐκ ἄγαν σφ᾽ ἐπήνε- 

ca Ph. 771. ἐδὲ ταῦτ᾽ ἐπήνεσα ed. 

707. μᾶλλον ἄν μ᾽ ἐπήνεσας : ΑΙ. 

557. ἐπήνεσ᾽, ἀλόχῳ πιφτὸς ὅνεκ᾽ εἶ 

φίλος ib. 1098. 

σ᾽ ἐπαινέσαιμι μὴ λίαν λόγοις; μήτ᾽ 

ἐνδεῶς Iph. A. 977. ἐπήνεσ᾽ ὀργὰς 

ἠπίες Tr. 53. ἐπήνεσ᾽ αἰδῶ 10. 718. 

κἀπήνεσ᾽ (sc. τὸ πῶμα) ἄρας 

Cy. 417. sparóc ἐπήνεσε Her. 811. ἐκ 

ἄν σ᾽ ἀπαινέσειεν Her. F. 186. εἶπα 

κάμ᾽ ἐπαίνεσον El. 891. τὸν Οἰδέπϑ 

παῖδα ἐπαινέσαντες Sup. 929. ἐδέποτ᾽ 

ἂν δίδυμα λέκτρ᾽ ἐπαινέσω An. 406. 

χάριν τίνα λαβών σ᾽ ἐπαινέσω ; Cy. | 

546. ἐκ ἐπαινέσω Her. 301. ματέρα 

ἐπαινέσεται Bac. 1193. 

"Ezatwoc. ἐκ ἄκοντί pot δίδως ἔπαι- 

γον Sup. 858. Τυδέως ἔπαινον ἐν 

βραχεῖ ϑήσω μέγαν ib. 90]. τϑδ᾽ 

ἐπαίνο τὸ «ράτευμ᾽ ἐπάξιον Tr. 383. 

πολλῷ σ᾽ ἐπαίνῳ ὑψηλὸν αἴρω Her. 

392. dcc ἔπαινον ἡδοναῖς ἐκτήσατο 

Alop. fr. V. πολλῶν ἔπαινον £st μοι 

λέξαι καλῶν Dan. fr. X. 4. 

8. 

, "4 55545 -95 

τό, τε λίαν 8T ἐκείν — 

ἐπήνεσα, κι r. X. An. 867. πῶς ἄν 

χεῖρ a | 
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᾿Επαμπίσχειν. γῆν τῷδ᾽ ἐπαμπίσχον- 
τες "Tr. 1148. 

᾿Επαμύνειν. τὰ τόξα λαβόντες ἐπαμύ- 
ver& (τοί. fr. I. 2, 

Ἐπάν. γῇ ἐπὰν κρύψῃς νεκρὲς Her. 
F. 1364. 

᾿Επανέρχεσϑαι. ἐκεῖσε δὴ máveASe Iph. 
T. 256. 

"Eravükeav. χαίρων ἐπάνηκε Iph. A. 
1628. 

᾿Επανιέναι (ab εἶμι). ῥαΐσας τὸ σῶμα 
-ἐπάνιϑι Epist. TI. 

'"EvávoOoc. σκόπει, ὅπως ἀσφαλεςέραν, 
ἢ ταχυτέραν, ποιήσαιο τὴν ἐπάνοδον 
Epist. II. 

"EzavopSüv. ῥᾳδίως ἐπανορϑωϑήσεται 
Epist. II. 

"EzavréAAew. κεχυμένος ἐπαντέλλει 
Her. F. 1052. ποδὸς ἴχνος ἐπαν- 
τέλλων Ph. 105. 

"EzavrAeiv. σοφὲς ἐπαντλῶν ἀνδρὶ μὴ 
σοφῷ λόγος Fr. inc. XI. 2. 

Ἔπάνω. κόφα σοι x Sy ἐπάνω πέσειε 
Al. 465. 

Ἐπάξιος. | r80 ἐπαίνε τὸ σράτευμ᾽ 
ἐπάξιον ΤΥ. 383. ϑαυμάτων ἐπάξια 
Bac. 715. 

᾿Επαρᾶσϑαι. κἀπαράσασϑαι (i. 6. καὶ 
ἐπαρ.) Iph. A. 60. 

᾿Επαρήγειν. τοῖς μυσαροῖς ἐκ. ἐπαρή- 
γομεν El. 1350. 

Ἔπαρκεια. τίν᾽ ἡμᾶς εἰς ἐπάρκειαν κα- 
λεῖς ; Hec. 758. 

᾿Ἐπαρκεῖν. μὴ πράσσεσιν εὖ φίλοις 
ἐπαρκεῖν Hec. 985. ξένοις ἐπήρκεις 
Bel. fr. XXVIII. 2. πέπλοις ἐπαρ- 
κέσαι Cy. 800. εἴ σε μὴ ἐν δειναῖσιν 
ὄντα συμφοραῖς ἐπαρκέσω Or. 801. 

᾿Ἐπαρωγὸς Hec. 165. 
Ἐπαυλεῖν. | ódiov μέλος ἐπαυλεῖται 
Her. F. 895. 

᾿Επαύρεσϑαι. | 780 ἐπαυρέσϑαι ϑέλω 
Iph. T. 529. αἰτίαν, ἧς ἐπηυρόμην 
ἐγὼ Hel. 476. 
"Emaóoc. τὸν Ἰᾶς ἔκγονον, "Ezaóov 
Ph. 683. 

᾿Επεγείρειν. φεύγετε μάργον ἄνδρ᾽ ἐπε- 
γειρόμενον Her. F. 1084. 

᾿Επεγκελεύειν. ἐπεγκέλευε Cy. 648. 
᾿ΕἘπεγχεῖν. ἐπεγχέων ἄλλην ex ἄλλῃ 
Cy. 422. 

Ἐπεί. ἐπεὶ Φρυγῶν πόλιν κίνδυνος 
ἔσχε Hec. 4. ἐπεὶ ταρβεῖς, k. τ. À. 
ib. 868. et sic porro. ἐπεί τοὶ Med. 677. 

'"Ezaípew. μετάρσιον πλευρὰν ἔπαιρε 
Hec. 500. ἔπαιρε σαυτὴν Al. 251. 
et An. 718. ἔπαιρε σαυτὸν An. 1078. 
et lon. 727. ἔπαιρε λευκὸν κρᾶτα 
Sup. 289. ὄὅτοι μ᾽ ἐπαίρεις ib. 581. 
ϑυμὸν ἐπαίρει σοὶ, σῇ T ἀλόχῳ Iph. 
Α, 125. εἴπερ r&ró σε ψυχὴν ἐπαίρει 
Her. 174. ἔπαιρε νῦν σεαυτὸν ib. 
635. λαιὸν ἔπαιρε πῆχυν ib. 728. 
τιμή σ᾽ ἐπαίρει Bel. fr. XXIII. 1. 
sr ὄμμ᾽ éraípeca Med. 27. ὀφρῦν 
μείζω τῆς τύχης ἐπῃρκότα Fr. inc. 
XXVI. 3. μάλιτά μ’ ἐπῇρ᾽ ἐπι- 
σκήψας πατὴρ Alcmaeon. fr. XVI. 1. 
γεότης μ᾽ ἐπῇρε And. fr. ΧΙ, μ᾽ éxq- 
pac ἔργον ἐς ἀνοσιώτατον Or. 286. 
8 σ᾽ ἐπάρας ψεύσομαι Rh. 189. ἐπᾷ- 
pac κρᾶτα ib. 789. λόγχην, ἣν ἐπαί- 
ρομαι ξένοις Iph. T. 1484. ὅπλ᾽ 
ἐπαίρεσϑαι ϑεῷ Bac. 788. ἐπαίρεται 
εἴζον, ἵνα μεῖζον πέσῃ Fr. inc. 
XVI. δ. μόχϑοισιν ἄλλων καὶ πό- 

vot ἐπῃρμένοι Àn. 706. τῷ νέῳ----σώ- 
ματι---ἐπῃρμένη ib. 196. 

᾿Επαισϑάνεσϑαι. ἡσϑέντα αὐτὸν óc 
ἐπῃσϑόμην Cy. 419. 

᾿Επαΐσσειν. πᾷ πόδ᾽ ἐπαΐξας Hec. 1071. 
᾿Ἐπαιτεῖν. βίον ἐπαιτῶν Rh. 715. 
᾿ἘἘπαιτιᾶσϑαι. μὴ νῦν τήνδ᾽ ἐπαιτιῶ 
'πόλιν Her. 462. 
"Emraírtc. τὸν ἐδὲν ὄντ᾽ ἐπαίτιον κα- 
κῶν Hip. 1383. 

'Erakdew. σὲ κέλομαι ἐπακᾶσαι Hip. 
1284. ἐπακεσόμεϑα Tr. 166. ἐπα- 
κϑσομένα σέϑεν ib. 177. 

"Emákrtoc. ἔλιπες ἐπακτίαν An. 854. 
ἐπάκτιοι φάτναι St. fr. III. 2. 

"Ecakróc. ἐπακτὸς ἐξ ἄλλης χϑονὸς 
Ion. 290. πατρὸς ἐπακτᾶ ib. 592. 
λεὼς ἐκ ἐπακτὸς ἄλλοϑεν Rr. fr. I. 7. 
πλᾶτος ἐπακτὸς ἐκ γυναικείων γάμων 
Melan..fr. IX. 5. ἐξ ἐπακτᾶ πημο- 
wie ἐχϑρῶν τινος Hip. 318. γάμων 
 ἐπακτὰν ἄταν Ph. 345. 
᾿Ἐπαλγεῖν. ὅσσον ἐπαλγῶ τῶν φϑι- 
1 μένων Sup. 58. 
παλλάσσειν. πὲς ἐπαλλαχϑεὶς ποδὶ 
Her. 836. 

"EraM. τήνδ᾽ ἡμῖν ἔχω σωτηρίας 
ἐπαλξινΟν. 1203. ςὰς ἐξ ἐπάλξεων 
ἄκρων Ph. 1016. ἐπάλξεων ἄπο ib. 
1 ἐπάλξεων λιπεῖν ἐρίπνας ib. 
ΒΟΥ ΠΣ ἐπάλξεων πλεκταῖσιν εἰς 
γῆν σῶμα κλέπτεσαν Tr. 957. 
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᾿Επείγειν. ἔπειγε Or. 797. et Her.| 

732. ἔπειγ᾽, ἔπειγε Ph. 1286. χω- 

ρεῖτ᾽, ἐπειγόμεσϑα Or. 1258, ἐπείγϑε 

Al. 256. ἐπείγεσϑαί με δεῖ ib. 1155. 

ὡς ἐπείγεται Her. 784. δεῦρ᾽ ἐπεί- 

γονται ξιφήρεις Ton. 1258. μὴ ᾿πείγε 

λίαν Her. F. 586. ἐπὶ r&r' ἐπείγεται 

Antiop. fr. XXXIV. 2. εἰς ἄλλας 

πύλας ἠπειγόμεσϑα Ph. 1178. πᾶς 

ἀνὴρ ἠπείγετο Hip. 1185. ναῦς λά- 

βρῳ κλύδωνι συμπεσθδσ᾽ ἠπείγετο Iph. 
"'T. 1393. 

Ἐπείδειν. δεῖ σ᾽ ἐπιδεῖν τύμβε προπετῆ 

-παρϑένον Hec. 161. κἀπιδεῖν (i. e. 
καὶ ἐπιδεῖν) εὐδαίμονας Med. 1025. 

τάδε ϑεόϑεν ἐπιδέτω Δίκα Rh. 199. 

ὃς μή ror —ódeXov πρὸς o8 φϑιμένες 

ἐπιδέσϑαι Med. 1414. 
᾿Ἐπειδὴ Ph. 921. 
᾿Επειδήπερ Epist. V. 
"Emcivai. ἀσπίδος τύποις ἐπῆν γίγας 

Ῥῃ. 1137. 

Ἐπειοί. ὃς Ἔπειθς ὠνόμαζε Iph. A. 
281. 

Ἐπειὸς, fabricator equi Trojani, Tr. 

10. 
Ἐπείπερ. ἐπείπερ ὅτω---ϑρασυςφομεῖ 

Hec. 1286. ἐπείπερ ἡμῖν τόνδ᾽ ἐκοί- 

vocac λόγον Med. 811. 
Ἐπείσακτος:. ἐπείσακτον γένος lon. 

590. 
᾿Ἐπεισβάλλειν. ἐπεισβαλεῖν σκύφον 

ἀσϑενετέρῳ ποτῷ El. 498. 

᾿ἘἘπεισβάτης. τῶν ἐπεισβατῶν πλῆϑος 

Hel. 1566. 

᾿Επεισέρχεσϑαι. ξένος ἐπεισελϑὼν πό- 

λιν Ion. 813. ἐπεισελϑὼν δόμες ib. 

851. 

᾿Ἐπεισπίπτειν. βέλεσϑ᾽ ἐπεισπέσωμεν ; 

Hec. 1042. γαυςτάϑμοις ἐπεισπεσεῖν 

Rh. 448. τήνδ᾽ ἐπεισπεσὼν πόλιν 

Her. F. 34. ὥστε πολέμιοι ἐπεισπε- 

σῶσαι Bac. 752. 

᾿Ἐπεισφέρειν. πλείες ἐπεισφέρεσιν Ph. 

208. τόδ᾽ αὖ νεοχμὸν ἐπεισφέρει ϑεὸς 

κακὸν ΗΙΡ. 867. 

᾿Ἐπεισφρεῖν. πῶς ἐπεισφρῶ τήνδε τῷ 

κείνης λέχει; Al. 1059. Μαινάδα 

μοι λέκτροις ἐπεισέφρηκε El. 1033. 

ὄφεις ἐπεισέφρησε σπαργάνοισι τοῖς 

ἐμοῖς Her. F. 1267. 

Ἔπειτα. κᾷπειτα (1. e. καὶ ἔπ.) μείζω 

συμφορὰν λάβῃ Med. 438. κᾷπειτ᾽ ἔκ- 

rac ; el tamen occidisti eos? ib. 1398. 

EILIEP 

quo significatu hzc particula szpis- 

Al. 825. et compluribus aliis locis. 

τὸν ἔπειτα χρόνον Al. 242. τά τε 

χεῖν Iph. T. 1268. παρὰ τοῖς ἔπειτα 

ἀνϑρώποις Epist. IV. 

᾿Επείτοι Med. 677. 

Ἐπέκεινα. τἀπέκεινα (i. e. τὸ émék.) 

τῆσδε γῆς Hip. 1199. 

᾿Επεκπένειν. ἐπεκπιὼν γάλακτος ἀμ- 

φορέα Cy. 326. 
'"EzsAaüvew. ὁ Διὸς παῖς μ᾽ ἐπέλασε 

Νείλῳ Hel. 677. ὧδ᾽ ἐπέλασ᾽ (i. e. 

ἐπέλασα, appuli) Αἰγύπτῳ ib. 688. 

quanquam utrumque etiam ἃ πελάζειν 

esse potest. 

Ἐπελπίζειν. σὸν οἰκῆσαι δόμον ἐπήλ- 

πισα ; Hip. 1011. 

Ἐπεμβαίνειν. κἄμ᾽ ἐάτω ταῖσδ᾽ ἐπεμ- 

βαίνειν ἀεὶ Hip. 668. ὄχϑον ἐπεμ- 

βὰς Bac. 1059. ἐπεμβεβῶτας ἑδραίαν 

ῥάχιν Rh. 783. εἰς πάτραν ὅτι ποτ᾽ 

ἐπεμβάσῃ Iph. T. 649. 
Ἔπεμβάλλειν: 
ἐπεμβάλῃ Iph. T. 290. ὥσϑ᾽ αἷμα- 

τηρὰ sópé ἐπεμβαλεῖν ἐμοὶ 1b. 935. 

δόμος ἐπεμβαλῶ Her. F. 864. 

᾿Ἐπεμβάτης. ἁρμάτων ἐπεμβάτην Sup. 

585. οἱ ἐπεμβάται ib..685. ἵππων 

ταχυπόδων ἐπεμβάτας Bac. 781. 

᾿Επεξέρχεσϑαι. ἐπεξέρχῃ λίαν Bac. 

1344. τήνδ᾽ ἐπεξελϑεῖν ϑέλω An. 

796. 
᾿Ἐπερείδειν. σχεδίας λαίφη προτόνοις 

ἐπερειδομένας Hec. 114. 

᾿Ἐπέρεσϑαι. ὀρϑῶς p ἐπήρα Er. fr. 

Eod. 
᾿Ἐπέρχεσϑαι. ὕδατος ἵνα νοτὶς ἐπέρχε- 

ται γαίας Δίρκας Ph. 649. ἔρως ἄν- 

ὃρας 8 μόνες ἐπέρχεται; x. τ. δ. Phad. 

fr. vers. 1. cóc ἐπῆλθε σύγγονος Or. 

929. πόλλ᾽ ἐπῆλϑον Ph. 704. Kaó- 

μείων πύλας φύλακάς τ᾽ ἐπῆλθον ib. 

706. τίν᾽ ἐκ ἐπῆλϑε; An. 299. ταῦτ᾽ 

εὖ φρονῶν σ᾽ ἐπῆλϑον 10. 689. ξύμ- 

βϑλον ἂν μ᾽ ἐπῆλϑες ; Sup. 125. μάν- 

τεις ἐπῆλϑσες; lb. 155. ταῦτά σοι 

πρῶτ᾽ ἐπῆλϑον Iph. Α.849. μόσχοις 

ἐπῆλϑον χειρὸς cipe μέτα Bac. 

735. τοσαύτης, ἣν ἐπῆλϑον, Ἕλλά- 

δος Her. 152. τίνα μϑσαν ἐπέλϑω ; 

Hel. 164. μονομάχον ἐπὶ φρέν᾽ ἐπη- 

λυϑέτην Ph. 1310. Βάκτρια τείχη--- 

πρῶτα, τά τ᾽ ἔπειϑ᾽, ὅσα τ᾽ ἔμελλε τυ- 

uc ndi ἐδ n κα, 

sime occurrit, e. c. Hip. 330. et 440. ᾿ 

/ μὲ j ε ᾿ 
πετρινον ὄχϑον ως 
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&xreAS v Bac. 16. 
Her. 356. 

c ϑὼν πόλιν ib. 593. 
Ἕπεσϑαι. 

Hip. 58. 
pto Sá νιν Iph. T. 1365. ἡνέκ᾽ ἄν σε 

᾿ χρήζοι ἄγειν, ἕπεσϑαι Tr. 422. παρ᾽ 
“εἰρεσίᾳ ματῶν ἕπεται ib. 569. ὅπως 

ἕποι᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ ib. 1009. ἕπεσϑέ μοι, 
ἕπεσϑε Bac. 731. sq. cf. v. 1214. sq. 
δεῦρ᾽ ἔπεσϑε Her. F. 724. εἱπόμην 
"ἐγὼ Ph. 1171. ὕπη cot μὴ καλῶς 7óS 
᾿εἱπόμην Hip. 291. εἱπόμεσϑα δεσ- 
'πότῃ ib. 1196. cf. Bac. 1044. πο- 
Awáxnroc εἵπετο κῶμος Al. 92]. γυνὴ 
ἐπ᾽ αὐτοῖς εἵπετο ib. 1035. 
'σοι Hec. 346. cf. Ion. 1616. Θησεῖ 

οπανώλεις ἑψόμεσϑ᾽ ἐφολκίδες Her. F. 
1424, 
Ἐπεσϑίειν. κρέασι βοείοις χλωρὰ σῦκ᾽ 
᾿,ἐπήσϑιεν Fr. inc. CXLVIÍT. 1. 
᾿Ἐπευφημεῖν. ἐπευφημήσατε παιᾶνα 
Jph. A. 1468. cf. Iph. T. 1403. 
Ἐπεύχεσϑαι. "Apyoc πατρίδ᾽ ἐμὴν 

εἰ ἐπεύξασϑαι 
χρεὼν lon. 670. ὃς μέγα ϑράσος 
ἐπεύξεται Rh. 693. 

"Ezéxeiw. ὄχλος πᾶς ἐπεῖχε Βακχῶν 
Bac. 1129. Εὐρυσϑέως πώλοις ἐπεῖ- 
x Her. 847. ἄλλῳ ἐπεῖχε τόξα Her. 

. 984. ἐπέσχον πόλιν Ph. 452. 
Χρησμὲς ἐπέσχον ib. 873. ματὸν vó- 
Wowt σοῖς ἐπέσχον An. 224, Θησεὺς 
ἐπέσχεν Sup.. 724. 
 Bveka Iph. A. 861. 

Sup. 397. 
ἴοι. 1320. et El. 962. ἐπίσχες αὐτῷ 
Ph.903. τὸν Πολυξένης ἐπίσχες τά- 
φον Hec. 895. ἐπίσχες ὀργὰς Hel. 
uM ἐπίσχετε Hip. 567. et Hel. 
1200. ἐκ ἐφέξετε sóua; Hec. 1283. 
ἐδέποτ' ἀδάκρυτοο---ἡμέρα μ᾽ ἐπισχήσει 
ἵν. 692, ὧν ἐπισχήσω σ᾽ ἐγὼ An. 160. 

᾿Αργόϑεν ἐπελϑὼν Επήκοος. 
πᾶσαν ἐπελϑὼν ᾿Ασιάδ᾽ 

Ῥὐρώπης S ópsc lon. 1350. Φολόην 
᾿ἐπελϑὼν Her. F. 182. ὥφϑης ἐπελ- 

ἕπα Ph. 1280. Tr. 1270. 
Bac. 963. Her. 560. et Ion. 741. 
Ére μοι Iph. T. 322. Tr. 419. Bac. 
363. et ἔπε ἅμ᾽ ἡμῖν Her. F. 1323. 
ἕπεσϑ᾽ ἀείδοντες, ἕπεσϑε---" Αρτεμιν 

πρός σ᾽ ἕπεσϑαι διεβιαζό- 

ἘΠῚ 

τῶνδ᾽ ἐπήκοοι λύγων Her. 
120. 

Ἐπῆλνξ, τὴν πέτραν ἐπήλυγα λαβόν- 
τες Cy. 676. 
Ἔπηλυς. ἔπηλυς ὧν Ion. 607. ct Her. 
F. 257. ξενοφονεῖν ἐπήλυδας Iph. 
T.. 1021. χρητήριον πέπτωκε τοῖς 
ἐπήλυσι κοινὸν πρὸ va& Ion. 419. 

᾿Επηχεῖν. ἐπηχεῖ ἄντρον Cy. 495. 
ἅπας ἐπήχησε sparóc Iph. Α. 1584. 

Ἐπὶ, 1) cum genit. ἐπ᾽ ἄκρο χώματος 
Hec. 524. et Or. 116. ποντίας ἀκτῆς 
ἔπι Hec. 778. ἐπ’ αὐχένος Or. 51. 
ἐπ᾿ ἀσϑενᾶς ῥώμης ὀχόμεϑα ib. 68. 
κἀπὶ (i. e. καὶ ἐπὶ) γαίης ib. 233. 
ἐπὶ σρωτᾷ λέχες ib. 313. τἀπί (i. e. 
τὰ ἐπί) σα σκόπει ἴῃ. 1278. ἐπ’ ὦμων 
ib. 1532. Rh. 305. et ΕἸ. 813. δόμων 
ἐπ’ ἄκρων Or. 1574. πύργων ἐπ’ ἅ- 
κρων Ph. 1098, ἐπ᾽ ἀσπίδος ib. 1197. 
ὀμμάτων ἔπι ib. 146]. ἀσπίδων ἔπι 
ib. 1476. ἐπ᾽ ἀμφιπύλο ἔσω μελάϑρε 
Med. 134. πολεμίων ἐπὶ xSovóc ib. 
781. ἐπ᾽ ἀπείρα γᾶς Hip. 7638. ἐπὶ 
σμικρᾶς ῥοπῆς ib. 1163. ἐπὶ γαίας 
ΑΙ. 872. ἐπὶ ξένας (dor. pro ξένης, 
SC. γῆς) An. 136. ἐπ’ ἀλλοτρίας 
πόλεως ib. 137. ἐπ᾽ "Apyge δορὸς ib. 
794. ἐπὶ βωμβ ib. 1194. γονάτων 
ἐπὶ Sup. 272. ἐπ’ ὀμμάτων ib. 286. 
et 1152. πέτρας ἔπι ib. 1045. ἐπὶ 
περγάᾶμων Iph. A. 762. ἐπὶ τένος 
σποδαςέον μοι; ib. 902. νεὼς ἔπι 
Iph. T. 102. et Rh. 72. ἐπ’ εὐπρύμνεα 
νεὼς Iph. T. 1000. βαρβάρων ἀκτῆς 
ἔπι ib. 1170. ἐπὶ σκαλμῶν ib. 1347. 
πρύμνης ἔπι ib. 1377. κἀπὶ κλίμακος 
ib 1382. ἐπ’ εὐσέλμων νεῶν Rh. 
97. ἐπὶ ϑηρὸς ib. 256. ἐπ’ αἰγίδος 
ϑεᾶς 10. 806. κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν 
Tr. 884. ἐλατένων ὄζων ἔπι Bac. 
1068. ἐπ’ ἄνϑρακος Cy. 243. πλα- 
τείας ἐσχάρας ἔπι ib. 388. ἐπὶ χϑονὸς 
ib. 541. ἐφ᾽ ὃ σὺ βώμιος ϑακεῖς Her. 
239. ἐπ᾽ ἀλγέων Hel. 203.  zavro- 
δαπᾶς ἐπὶ γᾶς ib. 532. ἐπ’ ἀκμῆς 
ib. 908. ἐπ’ οἰάκων ib. 1626. κρὴ- 
πίδων ἔπι Yon. 38. et Her. F. 1008. 
πυρᾶς ἔπι lon. 1258. ἐπὶ £vp8 Her. 
F. 630. ὑψηλῶν ἐπὶ ναῶν El. 6. 
ἐπ’ ἀγλαΐας ib. 175. πυρᾶς ἐπ᾽ αὐτῆς 
ib. 513. ἱπποφορβίων ἔπι ib. 629. 
ἐπ᾿ ᾿Αϑηνῶν ib. 1343. ἐπὶ σοφῶν 
Melan. fr. XX. 3, πέλτης ἔπι Me- 

E 
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leag. fr. VI. 1. xdmi τεσσάρων ἵππων 
ἀργυρῶν Sci. fr. V. 2. κἀπὶ φροντί- 
δων Scy. fr. II. 4. 2) cum dat. ἐπ᾽ 

ἀκταῖς Hlec. 28. 36. et 698. et Hip. 
/61. ἐπὶ χϑονὶ Hec. 486. et 495. 
ἐπὶ δορὶ καὶ φόνῳ ib. 647. ἐφ᾽ οἷσπερ 

ἤγγειλέ μοι ib. 727. ἐπὶ σκηναῖς 10. 
79. WE αἰσχροῖς ib. 822. et An. 

1112. ἐπ’ ὄσσοις Hec. 916. ἐπὶ 
πασσάλῳ ib. 920. ἐπὶ χρωτὶ Or. 
303. ἐπὶ ταῖσι συμφοραῖς ib. 455. 
ἐπὶ τῷ Κλυταιμνήφτρας τάφῳ ib. 471. 
ἐφ᾽ οἷς ἀπειλεῖς ib. 669. ἐπὶ συννοίᾳ 
10. 631. ἐπὶ φόνῳ ib. 754. et 1491. 
κἀπὶ τῷδ᾽ ἀνίξαται lb. 885. et 900. 

ἐπὶ τῷδε ἠγόρευε lb. 896. ἐπὶ σκή- 
πτροις ib. 1058. ἐπὶ δώμασι ib. 1255. 
et Ph. 1529. ἐπ᾽ ἀξίοισιν Or. 1335. 

ὅσον γε r&mw (i. e. τὸ ἐπὶ) ἐμοὶ ib. 
1345. τί rdi τῷδε συμφορᾶς ἐγίνετο ; 
1b. 1453. ἐπὶ φόνῳ πράσσεις φόνον ib. 

1579. cf. v. 1087. καφ᾽ (i. e. καὶ ἐπὶ) 
ὕβρει ib. 1581. ἐπὶ ζυγοῖς ἀρχῆς 
Ph. 74. ἐφ᾽ οἷσιν ἥκει ib. 466. μὴ 
᾽πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς ib. 529. ἐπ’ 
ὀλέϑρῳ τῶν χρωμένων ib. 537. ἐφ᾽ 
ῃ σὺ μαίνῃ ib. 538. ἐπ’ Ἰνάχϑ ῥοαῖς 
10. 577. ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ib. 593. 

ἐπ᾽ ἐξόδοις ἐμαῖς ib. 707. ἐπὶ καλλι- 

χόροις Ξεφάνοισι ib. 793. ᾿Ισμηνδ 
ἐπὶ χεύμασι ib. 800. ἐπ᾽ ἄκροις ἀρηΐοις 

σεφάνοισιν ib. 839. ἐπ᾽ ὄμμασιν ib. 
957. ἀσπιδηφόροις ἔπι ib. 1108. ἐφ᾽ 
ἅρματι 10.11]7. ἐπ᾽ ἀσπίδι ib. 1131. 

ἐπ’ ᾿Ηλέκτραις πύλαις ib. 1180. ἄξο- 
νες ἐπ᾽ ἄξοσι ib. 1201. ἐπ᾽ ἀγαϑοῖσι 

σοῖς ib. 122]. ἐπ᾽’ ἀλλήλοισιν ib. 
1253. et ἀλλήλοις ἔπι 10. 1388. ἐπὶ 
δάκρυσι lb. 1505. ἐκ ἐπ᾽ ὀνείδεσιν, 
80. ἐπὶ χάρμασιν 1b. 1549. ἐπὶ τραύ- 
μασιν αἵματος lb. 1567. ἐπὶ ταλαι- 
πώρῳ νεκρῷ ib. 1659. ζῇν ἐπ᾽ Ἰσοισι 
Med. 122. ἐπὶ ϑαλίαις, ἐπί 7 εἶλα- 

πίναις ib. 192. sq. exi ξένῳ χϑονὶ ib. 

435. γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροισιν ób. 
540. μή ποτ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ τόξων ἐφείης 
ib. 033. ἑτέροις ἐπὶ λέκτροις 1b. 641. 

γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔχει lb. 694. cf. ΑἹ. 
374. ἐπὶ Κηφισᾶ ῥοαῖς Med. 835. 
κἀπὶ δακρύοις ib. 928. ἐπὶ κρατὶ ib. 
1065. εἴτ᾽ ἐπὶ φλαύροις, εἴτ᾽ ἐπὶ χρη- 

«οἷς ib. 1103. sq... eri δόμοις ib. 1270. 

ἹἽππολύτῳ ἔπι Hip. 32. ψαμάϑοις ἐπ᾽ 

ἀκυμάντοις ἴθ. 235. ἐπὶ ῥητοῖς ib. 
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459. ἐπὶ δεσπόταις ϑεοῖς ἄλλοισιν 
ib. 460. ἐπὶ συμφοραῖς τοιαῖσδε 10. 
493. ἐπὶ βλάβῃ φρενῶν Ὁ ΟἿ]. 

ἐπὶ Πυϑίοις τεράμνοις ib. 536. ἐφ᾽ 
οἷσι κακύνομαι 1b. 686. αἰσχροῖς ἐπ᾽ 
ἔργοις ib. 721. ἐπὶ τοῖς ἐμοῖς κακοῖς 
ib. 729. τὸ ἐπὶ τῷδε πῆμα 10. 855. 
ἐφ᾽ ᾧτινι sévac Ib. 905. τῆδ᾽ ἐπ᾽ αἰ- 

τίᾳ 1b. 1067. ἐπὶ φϑιτῶν πύλαις ΑΙ. 

100. ϑεῶν ἐπ’ ἐσχάραις ib. 117. 

πάντων ϑεῶν ἐπὶ βωμοῖς ib. 131. ἐπὶ 
kovrQ ib. 254. ἐπ᾽ ὄσσοισι 10. 270. 

ἐπὶ κώπῃ ib. 362. ἐπὶ τοῖσδε 10. 376. 

ἐπὶ κώπᾳ πηδαλίῳ τε ib. 441. ἜΝΙ 

ἐπ᾽ ἐμοὶ εἴη ib. 457. ἐπ’ ἐσθλαῖς συμ- 

φοραῖσιν ib. 1158. ἐφ᾽ οἷς γε νῦν κα- 

ϑέξηκας λόγοις An. 255. ἐπ’ Ἰλιάσι 

ib. 301. ἐπὶ μικροῖς ib. 352. 
ἄχϑει τῷδε ib. 396. cf. v. 475. ἐφ 
οἷσιν ἦλϑες ib. 822. cf. v. 1095. ἐπ’ 
αἰσχίΞξοισιν ib. 9θ28. ἐπ᾽ ἀκταῖσιν Σι- 
μοεντίσιν ib. 1018. ἐπὶ σοὶ ib. 1198. 
ἐπὶ τοξοσύνᾳ φονίῳ ib. 1195. ἐφ᾽ 
ὅπλοις Sup. 674. ἐπ᾽ ἀνδρὶ πενϑέμῳ 
ib. 1066. ἐπ᾽ ὀφϑαλμοῖς Iph. A. 5. 
ἐπὶ πᾶσιν ἀγαϑοῖς 10. 29. ἐπὶ κρη- 
ναίαισι δρόσοις ib. 182. ἐπὶ ϑάκοις 
ib. 195. τἀπὶ τοῖσι db. 435. μ᾽ 

ἀπώλεσ᾽ ἐπὶ κακοῖς 1b. 450. ἐπ᾽ ἐλα- 

χίΞοις δακρύοις ib. 541. ἐπ᾽ εὐαίωνιε 
πότμῳ ib. 550. ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς 
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ib. 5561. ἐπ’ ἐσϑλοῖσιν γάμοις ib. 
609. νεανίδαισιν ἀγκάλαις ἔπι ib. 
615. ἐπὶ τέκνοις σέϑεν ib. 6506. ài 
ταύτῃ kaSésapev τύχῃ ib. 719. καπὶ 
τοῖσι φιλτάτοις 10. 744. ἐπὶ λεπταῖς 

Εὐρίπε πνοαῖς ib. 818. ἥκεις ἐπ᾽ ὀλέ-- 
Spo ib. 886. et 1257. ἐπὶ τρισὶ παρ- 
ϑένοισι ib. 1164. ἐπὶ δακρύοις ib. 
1175. ἐπὶ μόρῳ ϑανατόεντι ib. 1288. 
ἐπὶ πόϑῳ 10. 1303. ἐπ᾽ εὐτυχεῖ πότμῳ 
ib. 1523. eri γάμοις ᾿Αχιλλέως Iph. T. 
25»ef. 'Tr. 319.  $óvoc ἐπὶ φόνῳ Iph. 
T. 197. cf. Her. F. 1085. ἐπὶ rote, 
preterea, Iph. T. 202. ἐπὶ ῥηγμῖσιν 
ἀξένε πόρε lb. 253. ἐπὶ πήμασι βρο- 
τῶν 10. 414. ἐπ’ ᾿Αμφιτρίτας ῥοϑίῳ 
ib. 426. ἐπὶ τοῖς πάρδϑσι ib. 471. 
κἀπὶ τοῖς μέλλοσι νῷν κακοῖσι λυπεῖς 

lb. 482. ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῷ τῦδε Ib. 601. 

ἐπὶ νοσᾶσι δώμασιν ib. 680. ἐφ᾽ ᾧ 
πεπλεύκαμεν ib. 1040. ἐπὲ σχολῇ ib. 

1220.  émi τόξων εὐΞτοχίᾳ ib. 1238. 

ἐπὶ ματέρος ἀγκάλαισι ib. 1251. ἐπ᾽ 
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. εὐτυχίᾳ τῆς σωζομένης μοίρας ib.| 978. κἀπὶ καρπῷ χερὸς ib. 1009. ἐφ᾽ 1490. ἐπ᾽ ἐχϑροῖς Rh. 84, ἐπὶ τέ. ᾧ τετάγμεϑα ib. 1040. τοίχοισιν ἔπι τοις τόνδ᾽ ὑφίταμαι πόνον ib. 157. ἐπ᾽] ib. 1158. ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ib. 1214. ἀξίοις πονεῖν ib. 182. ἐφ᾽ οἷσι τέρψῃ ἐφ᾽ οἷς ἐζεύξασϑ᾽ ἅρματα ib.1570. ἐπ’ ἀν. 194. τίς ἐπ’ αὐτῷ ; Ib. 540. ἐφ᾽] εὐτυχεῖ μολπῴ. Her. F. 348. ἐπ᾿ y. ἡμῖν μηχανὴν ςήσων τινὰ ib. 578. δρίᾳ 1b. 475. ἐφ᾽ ἁρπαγαῖσι τῶν πέ- em εὐτυχᾶντι σρατῷ ib. 649. κἀπὶ] λας ib. 591. ἐπὶ σοῖς μελάϑροις ib. τοῖς κακοῖσι lb. 756. ἐπὶ ζυγοῖς tz-| 691. ἐφ᾽ oic ὑπέφητε---ϑανεῖν ib. πων ἴθ. 766. ἐπ’ ἄλγεσι "Tr. 172.| 706. ἐπὶ Sav8et τοῖς ἐμοῖς ib. 708. ἐπὶ δάκρυσι καὶ γόοισι ib. 315. cf. Hel. cf. v. 940. ἐπ’ ἐλπίδι ib. 804. ἐπ’ 176. παρϑένων ἐπὶ λέκτροις Tr. 322. ἀνδρὶ τῷδε, ib. 835. ἐπὶ λώβᾳ ib. et 824. ἐπὶ πατρὸς ἐμᾷ μακαριωτά-}) 88]. ἐπὶ χεύμασι λοιβᾶς ib. 892. ταις τύχαις ib. 327. ἐφ᾽ 'Epkío πυρᾷ, ἐπ’ αὐτοῖς Κυκλωπείοισιν ib. 998. ib. 483. ἐπὶ πόνῳ καὶ χαρᾷ ib. 542.| ἐπὶ κακοῖσιν ib. 1078. ἐφ᾽ οἷς δακρυῤ- ξενικοῖς ἐπ’ ὄχοις ib. 568. ἐπὶ ἄλγε-} ῥοεῖς ib. 1181. ἐφ᾽ ἑτέραισι συμφο- σιν ἄλγεα κεῖται ib. 591. ἐπὶ λαίφε-} paicib. 1238. ἐφ᾽ οἷσι τήνδ᾽ ἀφίγμεϑα σιν 1". 085. Σιμόεντι ἐπ’ εὐρείτᾳ ib.| χϑόνα El. 111, ἐπὶ συμφοραῖς ἀλγί- 809. ἐπὶ κάρᾳ ib. 937. τὰπὶ τῶδε saut ib. 133, ἐπὶ seóávoic ib. 163. lb. 945. κἀπὶ τοῖσδε ib. 1092. ἐπὶ ἐπὶ χρυσέοις ὅρμοις ib. 176. ἐπὶ χρυ- τοῖς πρόσϑεν ἡμαρτημένοις ib. 1028. σεοτύπῳ κράνει 10. 470. ἐπὶ ψήφοισιν ἐπ᾽ εὐάσμασιν Bac. 15]. κἀπὶ rá-| ib. 1259. ἐπ᾽ ἀλλοτρίαις ψήφοισι ib. ξεσιν ib. 803. ἐφ᾽ ἱτοῖς ib. 514. ἐπὶ 1317. ἐπὶ τύμβῳ ib. 1326. ἐπ᾽ *AA- Bospbxow ib. 756. ἐπὶ σῷ κρατὶ ib.| φειᾷ ῥοαῖς 7Eol. fr. XXIIL 3. "ἐπὶ 829. cf. Hel. 377. et Her. F. 640. τοῖς δεινοῖσιν Alcmzeon. fr. X. 2. καφ᾽ ἐπὶ κάρᾳ Bac. 831. ἐπὶ τοῖς ἐμοῖς κα- ὅτῳ τεταγμένος εἴη τις Alcmen. fr. V. κῶς πράσσεσι δεσπόταις ib. 1031. ἐπ᾽ 9. ἐπ᾽’ ἀνδράσι Antig. fr. fin. ἐπ’ ἐξειργασμένοις κακοῖσι ib. 1037. 2zi οἰκτροῖσιν Antiop. fr. XL. 1. ἐπὲ τοῖς δυστυχίᾳ ib. 1366. ἄλλην ἐπ᾽ ἄλλῃ ἐμοῖς λόγοις Bel. fr. XXV, 4. κεἰπὶ Cy. 423. ἐπὶ πρώτῳ ταχϑεὶς ib. 481.| τοῖς ἀργοῖς Dan. fr. V. 1. κἀπὶ τοῖς ἐπὶ δεμνίοις ib. 407. ἐπὶ καλλέξςοισι αἰσχροῖς Inus fr. VIII. 4. ἀΞξέρων Τρωϊκοῖς πόνοις ib. 599. ἐπὶ πέδῳ ἐπ’ ἀντολαῖς Melan. fr. XXVII. 2. Her. 76. ἐφ᾽ οἷσιν ἥκω ib. 136. ^AX- ἐπ’ ἐσϑλοῖς Phoen. fr. II. 2. δαιμό- κάϑε ἐπ’ ἐσχάτοις ib. 279. ἐπὶ τοῖς) νων ἐπ᾽ ἐσχάραις Pli. fr. 111, πάντ᾽ πάλαι κακοῖς ib. 482. ἀνεμόεντι ἐπ᾽] ἐπί μοι τεκταινέσϑω Fr. inc. XCVI. 2. ὄχϑῳ ib. 781. ἀνὴρ ἐπ᾽ ἀνδρὶ sàc ib.| ἐπ’ ἄλλῃ νόσῳ Fr. inc. CXVIII. 1. 837. ἐπὶ Σκαμανδρίοις ῥοαῖσιν Hel.| ἐπὶ τότῳ ταγεὶς Fr. inc. ΟΧΙ.11, πο- 52. ἐπὶ Σκαμανδρίοις ἀκταῖσιν ib. λιτῶν ἐπὶ πημοσύνῃ Fr. inc. CLIIL, 3. 615. ἐπ’ αἰσχροῖς γάμοις ib. 704.| ἐπὶ παντὶ σφαλερὰ κεῖσαι Fr. inc. ἐπ᾽ ἀκταῖς ib. 745. πόντϑ ᾽πὶ νώτοις, CLX.9. ἐπ’ ὦμοις Fr. inc. CLXXII. BB 780. ἐπὶ τοῖσδε τοῖς νῦν ib. 844. ]. ἐπ᾽ αὐτοῖς χαίροντας Epist. II. cf. El. 1030. τύμβε "mi νώτῳ Mel.| τῆς ἐφ᾽ ἡμῖν---τῆς ἐπὶ σοὶ----ἐλπίδος 848. et τ. "zi νώτοις ib. 990. kakotc| Epist. III. ἐπ’ αὐτῷ βελομένῳ 
Epist. IV. ἐπ’ ἐκείνοις lb. et ἐπὶ σοὶ. 

με (i. e. ἐπὶ κακοῖς) ib. 860. τέλος 
ἐπὶ τοῖς κακῶς βελομένοις ἡμᾶς λέγειν 
Epist. V. ἐπὲ κακῷ ib. 3) cum ac- 

E ἡμῖν ib. 893. ἐπὶ ξετῷ τάφῳ ib. 
i ἐπὶ τῷ ᾿μῷ γάμῳ lb. 1108. ἐπὶ 
29; 1b.1950. ἐπὶ τοῖς ἀνηνύτοις ib.| cusat. κἀπὶ μεῖζον ἔρχεται Hec. 380. 1301. κἀπὶ ταυρείῳ σφαγῇ ib. 1598.| ἐπ’ οἴδμα λέμνας ib. 446. τάπέ σ᾽ er ᾿Ββγκελάδῳ Ion. 209. et Her. Eo 6rd dimi σὲ) ib. 514. Al. 669. et 908. ἐπὶ ἀσφάκτοις μήλοισι Ion. 228. Rb. 397. κόρης ἐπὶ σφαγὰς Hec. τἀπὶ τῷδε σιγῶ ib. 256. ἑτέροις ἐπὶ! 522. "EA£vac ἐπὶ λέκτρα ib. 635. τέκνοις ib. 480. ἐπὶ κερκίσιν ib. 507.| πολιὸν ἐπὶ κρᾶτα ib. 653. ἅλιον ἐπὶ ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ib. 515. ἐπὶ πυρὶ 1}. πέλαγος ib. 938. ἐπὶ χεῖρα ib. 1059. 

ἐπὶ τάνδε κοίταν ib. 1082. σὴν μο- 
λόντ᾽ ἐφ᾽ ésíav ib, 1216. ἐφ᾽ ἡμᾶς 

Ἢ ἐφ᾽ οἷσι πᾶς ἂν ἐκβάλοι δάκρυ 
34b. 924, τὸν ἐπὶ σοὶ πεφῃνότα ib. 



ἘΠῚ 

ἀϑλίως πεπραγύτας Or.87. ἐφ᾽ ὃ, τι 

χρέος ib. 160. τὸν ᾿Αγαμεμνόνιον ἐπὶ 

δόμον ib. 179. ἐπὶ τὸν κοινὸν "EAM$- 

vov vópór ib. 405. ἐπὶ σὸν φόνον ib. 

608. ἐπὶ τὸ δυσμενέΞτερον 10. 616. 

ἐπὶ σὲ σύγγονόν τε τὴν σὴν ib. 729. 

ἑπὶ τὸν εὐτυχῆ 10. 893. ἐπὲ κρᾶτα ib. 

964. Ph. 1300. ἐπ᾽ ἔργον πορεύομαι 

Or. 1068. cf. Ph. 1071. exi τὸ βέλ- 

τιον Or. 1141]. ἐπὶ τὸν ἔσχατον ἀγῶνα 

ib. 1222. ἐπὶ φόνιον αἷμα ib. 1256. 

ἐπ’ ἄλλην σκοπιὰν ib. 1208. ἐπὶ τύμ- 

βον ib. 1484. ἐπὶ προπάτορος ἕδραν 

ib 1441. τὰν Διὸς κύραν ἐπὶ 10. 

1494. ἐπὶ Aate πύργες Ph. 220. 

ἐπ᾿ αὐτόχειρα σφαγὰν ib. 334. ἐπ᾽ 

ἦμαρ ib. 404. ἐπὶ τὴν ἐμὴν τρατεύο- 

μαι πόλιν ib. 4385. ἐπὶ χέρνιβας 10. 

666. ἐπὶ ϑάνατον ib. 1062. ἀκμὴν 

ἐπ’ αὑτὴν ib. 1088. μονομάχον ἐπὶ 

φρένα ib. 1310. κἀπὶ ποίαν συμφο- 

ράν; ib. 1334. ἐπὶ σκέλος ib. 1409. 

τίν᾽ ἐπὶ πρῶτον ib. 1523. ἐπὶ παῖδας 

σὸς ib. 1552. μᾶσαν ἐπὶ καλλίνικον 

βράνιόν τε lb. 1719. ἐφ᾽ ἁλμυρὰν 

πόντε κληῖδα Med. 212. ἐφ᾽ ἡμέραν 

μίαν ib. 355. ἐπ᾿ ὅὄδας ib. 1195. 

ἐπὶ γαῖαν ib. 1269. et An. 1224. 

ἐπὶ νῶτα πέτρας Hip. 128. ἐπὶ ϑήρας 

πόϑον ib. 238. ἐπ᾽ αἰσχύνην ib. 246. 

ἐπ’ ἄλλον εἶμι βελτίω λόγον ib. 292. 

ἐπὶ πόντιον κῦμα ib. 735. Ἑσπερίδων 

ἐπὶ μηλόσπορον ἀκτὰν ib. 742. ξένην 

ἐπ’ aiay ib. 898. ἄλλαν ἐπ᾽ aiav 

ib. 1125. ἐπὶ πρόϑυρα Al. 101. 

ἐπὶ τίνα μηλοϑύταν ib. 118. ἐ , 

αὐτὴν ib. 592. κἀπὶ τέρμ’ ἥκων 

βία ib. 646. πολιὰς ἐπὶ χαίτας ib. 

912. ἐπ᾽ αὐτὸ τῦτο An. 42. et 917. 

et Bac. 957. ἐπὶ Siva ϑαλάσσης 

An. 109.  saSp8óc ἐπὶ f'éra ib. 

980. κλεινὰν ἐπὶ vavsoMav ib. 797. 

λευκὴν ἐπ᾽ ἀκτὴν ib. 1263. ἐπὶ τέρμα 

καὶ τὸ πλέον ἐμῶν κακῶν Sup. 369. 

ἐπὶ πολλϑς ib. 1066. σποδὴν ἐπ᾽ ἄλ- 

λην ib. 1198. πύργωμα Καδμείων 

ἔπι 0. 1220. ἐπὶ Κυκλώπων ϑυμέλας 

Iph) A. 1562. ἐπὶ τὰν “Ἑλέναν 1b. 

178. ἐπ᾽ ἄλλας εἷμι μηχανάς τινας, 

φίλες τ᾽ ἐπ᾽ ἄλλες ib. 413. sq. ἐπὶ 

εὐμήκεις ἥκεσι τύχας ib. 595. ἐπὶ 

τὴν γαῖαν ib. 600. ἀδελφῆς ἐφ᾽ ὑμέ- 

ναιον ib. 624. ἐπὶ φροντίδας ib. 646. 

ἐπ᾽. ἀκτὰς db. 807. ἐπὶ σφαγὰς ib. 

ib. 1060. 

"IMe πύργες ἔπι ἴθ. 1261. 

ἘΠῚ 

906. et 1548. ἐπὶ δαῖτα τῶν ϑεῶν 
ἐπὶ κάρα ib. 1080 et 1512. 

ἐπὶ τὸ 

κείνα βελόμενον ib. 1270. κρίσιν ἐπὶ 

evyrüv ib. 1307. κἀπ᾽ ἐκεῖν᾽ ἔλθω- 

μεν ib. 1392. cf. Iph. T. 904. τέπ᾽ 

ἔμ᾽ (i e. τὸ ἐπ᾽ ἐμὲ) εὐτυχοῖτε Iph. 

A. 1557. Εὔξενον ἐπ᾽ οἶδμα Iph. T. 

395. ἐπὶ πόντια κύματα ib. 409. 

πόντα νοτερὸν ἐπ᾽ ἔκβολον ib. 1042. 

εἰς ᾿Αϑηναίων ἐπὶ γᾶν ib. 1131. vid. 

not. ἐπὶ δεσμὰ ib. 1205. ἐπὶ Παν- 

ϑοίδαν Rh. 28. ἵππων ἐπὶ ἄντυγα 

ib. 237. ἐπὶ πῶλον 1». 26]. ἐπὶ τὰν 

Τροίαν ib. 262. κἀπὶ πλεῖτον 10. 946. 

ἐπὶ τὸς αἰεὶ δακρύων ἐλέγχϑδε Tr. 119. 

νύχιον ἐπὶ κνέφας ib. 543. ἐπὶ καλὸν 

ἔρχομαι ὑμέναιον db. 773. πύργων 

ἐπ᾽ ἄκρας Ξεφάνας 10. 779. ἐπ᾽ ἄνδρα 

ib. 865. κυανέαν ἐπὶ ναῦν ib. 1094. 

ἐπὶ τάλαιναν δέλειον ἁμέραν βία ib. 

1330. ἐπὶ πλάτας ib. 1394. ἐπὶ τἀν- 

τίπαλον Bac. 278. ἐφ᾽ ὅπερ εἰς Θή- 

βας πάρει ib. 454. ἐπὶ τϑϑ᾽ ὡρμη- 

μένος ib. 630. ἐπὶ τόδ᾽ ἔρχομαι ib. 

965. καπὶ δείν᾽ ἔρχῃ πάϑη ib. 969. 

ἐπὶ τὸν Μαινάδων κατάσκοπον ib. 978. 

ἐπὶ τὰ καλὰ ib. 1005. ἐπὶ ϑανάσι- 

pov ἀγέλαν ib. 1021. ἐπ᾽ ἄκρον ϑύρ- 

cov ib. 1139. ἐπὶ ϑῆρα τόνδε ib. 

1189. ἐπὶ δαῖτα ib. 1245. rej 

(i. e. τὸ ἐπὶ) ἡμέραν Cy. 335. κἀπὶ 

κινδύνε βάϑρα ib. 351. ἐπὲ κῶμον 

ib. 444. 495. et 806. ἐπὶ Κύκλωπας 

ἀδελφὸς ib. 507. ἐπ’ ἐσχάραν Διὸς 

Her. 122. ἐπὶ ξίφος Hel. 95. ἐπὶ 

τὸ δυτυχὲς κάλλος ib. 240. Τροίαν 

ἔπι ib. 401. ἐπ᾽ oiüpa πόντιον ib. 

407. ἐπὶ ἐμπύρες ὀρϑοφξάδας ib. 554. 

ἐπὶ λέκτρον [Japfdps νεανία ib. 672. 

ἐπ᾽ ἀγκύρας ib. 1077. ἐπὶ πάϑεα ib. 

1179. ἐπ᾽ οἵδμ᾽ ἅλιον ib. 1517. "IMs 

Φοιβείας ἐπὶ πύργος ib. 1527. év 

ἀκτὰς Ναυπλίας 1b. 1602. 

Ion.361. ἐφ᾽ ὅ ποτε βάσεται ib. 688. 

ἐπ᾿ ἀγκάλας ib. 761. ἐχϑρὸν ἐπ᾽ ἄν- 

ópa ib. 1043. 
γὰς ib. 1250. ἐπὶ ταὐτὸ r&ro ib. 1318. 

γηγενεῖς ἔπι ib. 1529. ἑνὸς ἐπ᾽ àv- 

δρὸς σώματα Her. F. 825. ἐπὶ μέ- 

λαϑρα ib. 920. ἐπὶ δύρυ γιγαντο- 

φόνον ib. 1191. βρόμον ἐπὶ φόνιον 

ib. 1212. ἐπ᾽ áypavAec πύλας El. 

349. ἕν iw ἦμαρ ib. 425. ἐφ᾽ ἡμέ- 

LIS IER Ai 
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Savacíusc ἐπὶ σφα- 
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pav ib. 429. Τροίας ἐπὶ Σιμεντίδας ᾿Ἐπίγογοι Sup. 1223. 
ἀκτὰς lb. 441. ἐπὶ τόνδε «éjavov ib. ᾿Επέγραμμα. αἰσχρὸν τὐπίγραμμ᾽ ἐν 
614. ϑοίνην ἔπι ib. 641. ἐφ᾽ ἁγνὸν] Ἑλλάδι Tr. 1191. 
πῦρ ib. 812. ὄνυχας ἐπ᾽ ἄκρος ib. ᾿Επιδάκρυον. βλέψον ἐμῶν βλεφάρων 840, ἐπ᾽ ἄκραν ἥκομεν γραμμὴν κα- ἐπιδάκρυον Sup. 284. 
κῶν Antig. fr. XIII. ἐπὶ xpvocóvo- Ἐπιδαύρειος. ὅπλισμα τἀπιδαύρειον λα- rov ἀσπίδα ejusd. fr. XVIII. 1. κἀπὶ βὼν Sup. 714. 
Tür ἐπείγεται Antiop. fr. XXXIV. 2. "Eviavpía. τὴν εὐθὺς "Apyec κάπι- ἐπὶ δολείας Ar. fr. IV. 1. ἐπὶ τὸ πλέον δαυρίας ὁδὸν Hip. 1197. 
ἔχειν Ix, fr. II. 1. ἐπ’ ἀρετὴν CEd. Ἐπιδεικνύναι. ἐπιδεικνὺς, ὅσῳ πλείονα fr. XV. 3. et Fr. inc. B. 50. 1. κάφ᾽ ---σεαυτὸν ὥνησας Epist. III. ἔρχε- ὅσον διέρχεται CEd. fr. XVII. 8. ἐπ᾽] ταί σοι κάρα ἐπιδείξων El. 856. 
αἰϑέρος πτύχας Phaéth. fr. VIII. ᾿Ἐπέδειξις. ϑεῶν σόφισμα, κἀπίδειξις 4. ἐπὶ χρυσόκερων ἔλαφον "T'em. fr.| Ἑλλάδι Ph. 878. ὡς ἐπίδειξιν ἦσαν XVIIL 1. ἐπὶ λειμῶνας ποιμένιά τ᾿) Epist. I. 
ἄλση «b. 2. y ἡμᾶς κατέφυγεν Epist. ᾿Επιδέμνιος Hec. 927. 
I. 4) ἔπι, adverb. sine casu positum, ᾿Επιδιδόναι. ὅπως ἐπιδιδῶσιν ἀεὶ διὰ insuper, preterea, Or. 206. σὲ Epist. IV. εὐμάρειαν ἐπεδίδο χε- ᾿Ἐπιβαίνειν. μὴ ᾽πίβαινε Σπαρτιάτιδος] ροῖν Bac. 1126. μόχϑε χάριν τήνδ᾽ χϑονὸς Or. 536. εἰ 626. Φϑίας πε. ἐπιδώσω Med. 186. 
δίων ἐπιβαίνει An. 1231. κἀπιβαί- ᾿Επιδρομή. Ἰλέε ἐπιδρομὰς Iph. A. y yer νεῶν Rh. 93. 8páviov ἕδραν] 1597. á£f£vaec ἐπιδρομὰς Hel. 411. ἐπιβεβηκὼς Tr. 1078. εὐκταίαν &xc- Ἐπιείκεια. γενναιότητι κεἰπιεικείᾳ τρό-: βασαν γύμφαιον Iph. T. 215. ὅϑι! πων Fr. inc. LXXXVIII. 92. 
κυνῶν ὠκυπόδων ἐπέβας ΗΙρ. 1128. ᾿Επιεικής. πρὸς érépac ἐπιεικεῖς Epist. ϑαυμάτων πέρα---τάδ᾽ ἐπέβα Iph. T. tic ὁντινῶν τῶν ἐπιεικῶν ib. τὸ 
840. μαντείων ἐπέβας ζαϑέων ib.| ἐπιεικὲς ὠφελεῖ τὰς συμφορὰς Aug. 1252. Διὸς ἃ λεχέων ἐπέβας Hel.| fr. I. τἀπιεικῆ πρόσϑεν ἧγδνται δίκης 
38]. κἀπιβῶ Σπάρτης ib. 935. λίμ-] Fr. inc. III. 6. 
vac ἐπίβα τᾶς Δηλιάδος Ion. 167.} Ἐπιεικῶς Epist. V. 
τεϑρίππων ἐπέβα Her. F. 380. τύμβε ᾿Επιέναι. ἔτι σοι μετατροπὰ τῶνδ᾽ ἔπει- ἐπιβὰς Hec. 111. ἀδύτων ἐπιβὰς kreá-|. σιν ἔργων An. 494. ἔπεισε μέλαϑρα νων An. 1035. τεϑρίππων ὠκίξαν τάδε Bac. 002. ἄλλας (sc. πύλας) xaXav ἐπιβᾶσα Ion. 1242, ἀντίπυρ- ἐπήει Ph. 1171. πολλαῖς ἐπήει δάκρυα yov ἐπιβᾶσαι πέτραν Bac. 1095. ἐκ τῆς τύχης ib. 1379. ἃ "ziv (i. e. ó ert συζυγίαν πώλων 'Everáv ἐπιβάσῃ] ἐπιὼν) λόγος Or. 029. ὁ ἐπιὼν βίοτος Hip. 1132. j ib. 1659. σκηπτᾶ 'πιόντος πολεμίων Ἐπιβάλλειν. λύπην ϑνητοῖσιν ἐπιβάλ- Rh. 674. ῥὐὑπιὼν ξένος Ion. 323. τὴν Xew Med. 1115. ἐπιβαλὼν φάρη κό- ἐπιᾶσαν ἡμέραν Ph. 1631. ἡ ̓ πιᾶσα pac El. 1221. ἐπιβαλλομέναν xaí-| λαμπὰς 3e8 Med. 852. ἡ ̓ πιᾶσα μη- ταισιν πλόκον ἀνϑέων Med. 840. τρυιὰ ΑἹ, 810. ἡ ̓ πιῶσ’ ἀπεσία Iph. Ee κἀπιβατάσας χεροῖν Cy. 
378. 

A. 651. rémiv κακὸν Al. 171. et 
And. fr. XVIII. 2. τἀπιὸν σέλας 
ϑεθ Rh. 331. τῷ παρόντι Tr8TiY 
πιτόμενοι Fr. inc. LXVIII. 6. τά- 
πιόντα τραύματι Iph. T. 313. 
'Emapüv. ὡς ἐπεζάρει Σφὶγξ ἁρπα- 
γαῖσι πόλιν Ph. 45. οἷα πόντον Θρή- 
κιον φυσήματα---ἐπεζάρει Rh. 441. 

Ἐπιζεῖν. δεινόν τι πῆμα Πριαμίέδαις 
ἐπέζεσε lec. 583. δεινή τις ὀργὴ 
δαιμόνων ἐπέζεσεν τὸ Ταντάλειον 
σπέρμα Iph. T. 987. λέβητ᾽ ἐπέζεσεν 
πυρὶ Ογ. 391. 

, Ἐπιβοᾷν. κἀπιβοᾶται Θέμιν εὐκταίαν, 
KT. . Med. 168. 
Επιβολεύειν. ἐπεβόλευσα Or. 1236. 
Επιβρέμειν. ἐπ’ εὐάσμασιν ἐπιβρέμει 
κω ὃε Bae. 151, 
Βπιβώμιος. πῦρ ἐπιβώμιον An. 1024. 
et EI 715. esa | 
riBotuosarciv Her. 44. 
ὑπιγαμεῖν, dx ἐπεγάμει πόσει πόσιν 
Or. 588. μὴ ᾿πιγήμῃς μητρυιὰν τέκ- 
vov: Al. 306. 
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᾿Ἐπιϑοάζειν. τάδε ϑρηνῶ κἀπιϑοάζω 
Med. 1409. 

᾿Επιϑρώσκειν. κἀπιϑρώσκοντας νεῶν 
Rh. 100. 

Ἐπιϑύειν. ἐπὶ δ᾽ ἔϑυσα (pro ἐπέϑυσα 
δὲ) ματέρα Or. 561. 

᾿Επιϑυμεῖν. κεῖν᾽ ἐπιϑυμῶ δώματα ναίειν 
Al. 870. εἰ μὴ διὰ 7&ro πολλὰ λαβεῖν 
--:ἐἐπεθυμήσαμεν Epist. V. 

Ἐπιϑυμία. κακῶν λέκτρων ἐπιϑυμίαν 
ἔχειν An. 1282. δόλιος ἡ ᾿πιϑυμία 
Cy. 448. r8 δύνασϑαί τι μέγα ἐπιϑυ- 
μίαν Epist. V. 

᾿Ἐπιϑωύΐσσειν. ὁ κάλαμος Πανὸς κώ- 

παις ἐπιϑωὔΐξει Iph. T. 1127. 
᾿πικαλύπτειν. βλεφάρων σκοτεινὸν 
φάος ἐπικαλύψαν Her. F. 642. 

5 - S , / , / 
Ἐπικεῖσ αἰ. καᾳπικειμενον καρα κυνξας 

Sup. 716. καπικείσομαι βαρὺς Rh. 
101. 

᾿Επικελεύειν. ὃ δ᾽ αὖϑις ἐπεκέλευσεν 
Bac. 1086. ἐγὼ δ᾽ ἐπεκέλευσα σοι 
El. 1224. 

᾿Επικηρύκευμα. καπικηρυκεύμασιν ἐκ 
àv πίϑοιο Med. 738. 

᾿Επικινδύνως Scy. fr. I. 1. 
᾿Ἐπίκλημα. ἐπίκλημ᾽ ἐχόσαις, 0, τι 
τύχοι Or. 569. 

᾿Επικλίνειν. τᾶς ἐπικεκλιμένας ὄχϑοις 

ἱεροῖσιν ἐλαίας ΤῊ. 797. 

᾽᾿Ἐπικλύζειν. ἔνοσις ἐπικλύσει πόλιν 
Tr21397: 

᾿Επικλώϑειν. ἐπέκλωσεν ϑεὰ ἔριν Or. 
1. 

"Emíkowoc. ἐπίκοινον ἐδσαν An. 124. 
5 , , Ἢ , 

Ἐπικομπάζειν. κἀπεκόμπασεν τάδε Her. 
F. 981. 

᾿Επικόπτεσϑαι. καἀπεκοψάμην νεκρὸν 
T EA629. 

'"Emwepeiv. ἐπεκόρησας φίλοις Iph. A. 
1453. cf. Rh. 957. kdzwepijcat χϑονὶ 
Rh. 956. 

Ἔπικόρησις. ἀλκήν τιν᾽ εὑρεῖν καπικό- 
ρησιν κακῶν An. 28. 

"Ezwepía. ἣν émwepía φανῇ τις Hec. 
872. ἐπικορίᾳ τίνι,, 10. 878. τίν᾽ 
ἐπικερίαν λάβω ; Or. 2606. ἐπικερίαι 
αἵδε τοῖς φίλοις καλαὶ 10. 800. 

᾿Ἐπίκερος. ἐπίκερον μολεῖν τοῖς δεο-- 
μένοισι Or. 1226. ὦ μόλε φίλοις ἐπί- 
x8poc An. 510. μικρὸς σύ γ᾽ &íkepoc 
φίλοις Iph. A. 1241. cf. Bac. 1364. 
Τροίᾳ κέλσαντ᾽ ἐπίκϑερον Rh. 753. ezí- 
xepoc ἑλϑθὼν lon. 297. ἐπίκεροε--- 

| éxS(suv émíkepoc El. 138. 

EIIIM 

εἴη χϑονὸς 1b. 1299. πατρὶ αἱμάτων 
σὲ ἔχω 

μόνην ἐπίκερον Or. 806. χέρ' ἐπίκϑ- 
ρον κακῶν Iph. A. 1027. πατρὶ τῶνδ᾽ 
᾿Αϑάναν λέγοσ᾽ ἐπίκερον εἶναι Her. 
921. «vs ϑέλγητρον, ἐπίκερον νόσϑ 
Or. 211. ὦ Διὸς κράτος, ἔλϑ᾽ émíke- 
ρον ἐμοῖς φίλοισι ib. 1300. 

᾿Επικεφίζειν. μόχϑϑο ᾿πικοφίζεσαν El. 
72. 

᾿Επίκρανον. κεφαλῆς ἐπίκρανον Hip. 
201. ἐξ ἐπικράνων κόμας ξανϑὰς κα- 
ϑεῖναι Iph. T. 51. 

᾿Ἐπικρύπτειν. Xphs ἐπικρύπτειν φίλοις 

Sup. 296. καἀπικρύπτεσϑαι κακὰ Inus 
fr. III. 2. τὸ ἐπικρύπτεσϑαι (sc. τὰς 

αὗὑτϑ τύχας) σοφὸν CEd. fr. XIII. 2. 
᾿Ἐπικτᾶσϑαι. ϑράσει ἐδεὶς---ἀρετὴν 
ἐπεκτήσατο Fr. inc. LXXXVIII. 3. 

Ἐπικυρᾶν. τίνες λόγοι καϑεῖλον ἡμᾶς; 
κἀπεκύρωσαν ϑανεῖν ; Or. 860. 

᾿Επικωμάζειν. κἀπεκώμαζον Al. 834. 
᾿Ἐπιλάζυσϑαι. κἀπιλάζυμαι sónua An. 
249. 

᾿Επιλάϑεσϑαι, dor. pro ἤϑεσϑαι. ὁ 3a- 
vày ἐπιλάϑεται ἀλγέων Tr. 602, τὰς 

τύχας τὰς καλὰς ἐπελάϑοντο Hel. 
2/2. 

᾿Ἐπιλαμβάνεσϑαι. μὴ ᾿πιλαμβάνε Ph. 
008. 

᾿Ἐπιλήϑεσϑαι. κἀπιλήϑεται κακῶν Or. 
66. σὺ ἐπιλέλησαι Iph. A. 1232. 

ἐπιλελήσμεϑ᾽ ἡδέων Bac. 188. 
᾿Επίλογος. χρυσέας ἀρνὸς ἐπίλογοι ἘΠ. 

719. 
᾿Ἐπίλογχος. ἐπίλογχον βέλος Hip. 222. 
ἔγχος ἐπίλογχον Her. F. 1003. 

Ἐπίλοιπος. ἡ wíXovroc ásewc ὁδὸς Ph. 

849. τἀπίλοιπα ἐκ. ἔχω Or. 1120. | 
τἀπίλοιπα κλύειν Ph. 1218. τὰ "mé- | 
Aor! ἄκεσον Tr. 923. λάφυρα ràmís | 
λοιπ᾽ ᾿Αχιλλεία. τάφϑα ib. 1124. τάἀ- 

πίλοιπα τῆς τύχης εὐδαιμονοῖμεν lom. 
1456. 2 

᾿Ἐπιμαςίδιον βρέφος Iph. T. 231. 
᾿Ἐπιμελεῖσϑαι. τὰ τῶν ϑεῶν ἔχονθ! 
ἐπιμελόμεϑα Ph. 559. 4 ἢ 

᾿Ἐπιμελής. ἐπιμελές μοι εἰδέναι Epist. 

IV. à 
᾿Ἐπιμένειν. KasaMac ὕδωρ ἐπιμένει με 

Ph.231. τίς ἄρα πότμος ἐπιμένει τὸν 

--Οὄνακτα Sup. 624. Χάρωνος ἐπιμένει 

πλάτα [Ms κέλευϑον Her. F. 432. 

τάδε σ᾽ ἐπέμενε πάϑεα Ph. 1724. 
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᾿Ἐπέμομφος. κἀπίμομφος εἶ φίλοις Rh. ᾿Επισημαίνειν. καἀπισημαγνϑήσεται λαὺς 327. Ion. 1593. 
᾿Επινεύειν. σὺ ἐπένευσας τάδε Or. 284. ᾿Ἐπίσημος. ἐπίσημον ὄντα πᾶσιν Bac. τάδε Ζεὺς ἐπένευσεν Bac. 1347. ᾧ μ᾽] 965. εἰ μὴ "íenuoc J| τύχη γένοιτό ἐπένευσε Hel. 687. μοι Med. 544. σεμνὴ κἀπίσημος ἐν ᾿Βπινοεῖν. μεγάλα ἐπινοεῖς ἑλεῖν Rh. βροτοῖς Hip. 103. ἥτις μὴ ᾿πίσημος 195. Her. 528. ἐπίσημον εὐνὴν Her. F. "Emívota. τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσχεϑες; Ph.| 68. ἐπισήμες συμφορὰς Or. 542. 411. ὧν ἐπίνοιαν σπεύδεις κατέχων] λέχος ἐπίσημον ib. 2]. ἐπίσημον εἰς Med. 761. τὸν ψόγον γένος ϑυγατέρων ib. 249. ᾿Επινωμᾷν. τάδε σώματα γεκρῶν ὄμμα-} ἐπίσημον ὁ φόνος Ion. 983. ἐπίσημα Toc αὐγαῖς σαῖς ἐπενώμας Ph. 1557. ϑεὸς παραγγέλλει Her. 906. ἐπίσημα ᾿Ἐπινωτίζειν. κρᾶτ᾽ ἐπινωτίσας Her. F. λέχη El. 936. εἰς τὰ ᾽πίσημα ὁ φ96- 362. voc πηδᾷν vl Bel. fr. X. 2. ἜἘπίορκος. ἐπιόρκων μέτα ἘΠ. 1355. ᾿Επισκέπτεσϑαι. χρόνῳ τἀμ’ ἐπεσκέψω Ἐπιπαλάσσειν. πρὶν ἐπὶ ξίφος αἵματι] κακὰ Her. 869. 
σῷ παλάξαι (pro πρ. £. αἵμ. σῷ ἐπι-} Ἐπισκήπτειν. πόλει καὶ σοὶ ταῦτ᾽ ἐπι- παλάξαι) Iph. T. 8580. σκήπτω Ph. 78]. ἐπισκήπτω τάδε ἜἘπιπέμπειν. γένναν, ἅν--“Αἰδης Καὸ- Iph. T. 701. ὧν ἐπισκήπτεις πέρι ib. 

1077. πόλλ᾽ ἐπισκήπτων μολεῖν Rh. 
μείοις ἐπιπέμπει Ph. 818. 

Ἐπιπέτεσϑαι. πεδία καρποφόρα üc| 840. ἐπισκήπτοντα παντοίες λόγος ρ ρ 4 c 
, M L4 3 ᾿ς , Y Hec. 840. ὀργαὶ εἰς σ᾽’ ἐπέσκηψαν 

ἐπιπετόμενος Hel. 1502. 
Ἐπιπηδᾷν. σύριγγες ἄνω τροχῶν éme-| ϑεᾶς Hip. 438. τίς σε---ἀμύνειν ἐκ 

ἐπέσκηψεν πόλει; Rh. 402, μάλιΞτά 
πήδων Hip. 1235. 

Ἐπιπίπτειν. ἐχὶ σοὶ μόνᾳ δύσφρονες) μ᾽ ἐπῇρ᾽ ἐπισκήψας πατὴρ Alcmaon. 
ΧΕ 5d αὐταῖς p. ἐπι- 

ἐπέπεσον λύπαι An. 1043. 
Επιπλήττειν. κακοὶ εὐτυχᾶντες ἐπι- σκήψω κέδροις σοὶ τἀμὰ ϑεῖναι π λευρὰ πλήττασί με Fr. inc. B, 2]. 2. A]. 366. Emurveiy. δεινὸν τὰ πάντ᾽ ἐπιπγεῖ Hip. ᾿Επισκοπεῖν. τύχην πάντα τἀν βροτοῖς 9563. Ξρατὸν ᾿Αργείων ἐπιπνεύσας] ἐπισκοπεῖν Hec. 491. ὧν ἐπισκοπεῖς αἵματι Ph. 796. cf. v. 801. τύχας An. 894. "Dor ἐπισκοπεῖ Iph. ϑπίπονος. ἐπίπονον εἰς γόος πάϑος] T. 1414. νάματ᾽ ἔνυδρα---δεργμάτων Sup. 84. κόραισι ἐπισκοπῶν Ph. 665. λαιμὸν ὑπίπροσϑε Sup. 514. ἐπεσκοπεῖϑ᾽, ἵνα πλήξειεν ἂν Iph. A. ὑπίπροσϑεν. ποῖον ἐπίπροσϑεν νέφος, 1579. ϑῶμαι Or. 468. τὰ μακρὰ τῶν σμικρῶν Ἐπίσκοπος. Aípknc ναμάτων ἐπίσκοπος λόγων ἐπίπροσϑέν ἐςι ib. 640. Ph. 939. ὑπιῤῥεῖν. ὄλβε ἐπιῤῥυέντος Med. 1229. Ἐπισπᾷν. ἐπισπάσας κόμης An. 711]. ἡπιῤῥοή. κακῶν ἐπιῤῥοὰς An. 349.| et Hel. 115. cf. Tr. 882. δακρύων ἐπιῤῥοαὶ CEno. fr. V. 2. ἜἘπισπας-ός. ἐξ ἐπισπατῶν βρόχων Hip. πιῤῥοϑεῖν. λαοὶ ἐπεῤῥόϑησαν Mec.| 783. 393. ἐπεῤῥόϑησαν oi μὲν, ὡς καλῶς Ἐπισπεύδειν. ἐπίσπευσον μόλις Tr. λέγοι Or. 899. πάντες ἐπεῤῥόϑησαν] 1275. 

γεῖοι τάδε Ph. 1244. Ἐπίσσυτος. φήμα φρένας ἐπίσσυτος 'πιῤῥοίβδην, adverb. Her. F. 860. Hip. 574. 'πίσαμος, dor, pro uoc. χρυσοδέτοις Ἐπίξασϑαι. ὁ αἰεὶ ξυντυχὼν ἐπίΞταται τερόναις ἐπίσαμον Phoen, 812. Hec. 1182. φείδα μηδὲν, ὧν ἐπίξασαι πισείειν. μὴ "miae μοι τὰς αἱματωπες) Med. 401. cf. v. 407. δίκην éxízacat ον OR 255. “ἑκῦσαν---ἐπισείσω! ib. 937. τὰ χρήτ᾽ ἐπιτάμεσϑα Hip. Mv ib. 619. ὅϑεν ἐπέσσυτο τάνδε] 380. ἡ ϑυραῖα φρονήματ᾽ ἀνδρῶν va- àv ἁρπαγαῖσι Ph. 1072. ὥστε Διὸς] ϑετεῖν ἐπίξαται ib. 396. ἕν ἐκ ἐπί- πέσυτο φλὸξ Hel. 1 178, Ξασϑε ib. 919. ἐπίξαμαι ϑεὲς σέβειν, τίσημα. ἐπίσημ᾽ ἔχων οἰκεῖον Ph.| x. το A. ib. 996. ἐπεί μιν ἐσθλὸν ὄντ᾽ 114. ef. v. 1132. ἐπίσταμαι 10. 1254. ἐπίξασαι τὲς ἐμὲς 
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τρόπες Al. 62. ταῦτα πᾶσ᾽ £érísarat 

πόλις lb. 154. érísapaí γε ib. 422. 

τἀμὰ ἐκ ἐπίΞταται μέλαϑρ᾽ ἀπωϑεῖν ---- 

ξένος 1b. 569. ἐπιτάμεσϑα ταῦτα ib. 

800. τἀμφὶ c8 ὧδ᾽ ἔχοντ᾽ &mísaco 

Αἰ. 431. ἐκ émísavra. φέρειν Sup. 

194. ἐπίςξαται τοῖς κακοῖσιν ἀσχαλᾷν 

Iph. Α. 920, τὰς ἐνθάδε ϑυσίας ἐπι- 

ςἄμεσϑα Iph. T. 491. dX ὡὐτὸς πάντ᾽ 

ἐπίςασϑαι βροτῶν πέφυκεν Rh. 106. 

ἡ Δίκη ἐπίξαται ib. 876. γραφῇ ἰδᾶσα 

καὶ κλύδσ᾽ ἐπίταμαι ΤΥ. 682. σρατη- 
γεῖν ἐπίτασϑαι καλῶς Her. 392. 

πάντ᾽ ἐπίξτασϑαι καλῶς 1b. 747. et 

Pal. fr. II. ὃ. νῦν ἐπίταμαι σαφῶς 

Her. 872. ἣ τὰ πάντ᾽ ἐπίξαται Hel. 

324. τὲς τεκόντας ἐκ ἐπίταται lon. 

51. εὐτυχεῖν ἐπίτασο ib. 650. σώξειν 

τὰς σὲς ἐκ ἐπίτασαι φίλες Her. F. 

346. ἐλπίδας ὁ χρόνος ἐκ érísarai 

σώζειν ib. 5806. τίς ἀλγεῖν ἐκ ἐπίΞτα- 

ται κακοῖς; /Eol. fr. XXI. 1. ézísa- 

μαι μὲν 8, φέρειν δ᾽ ἀνάγκη Bel. fr. 

XVII. 9. ἐπίξταμαι καὶ πεπείραμαι 

λίαν Cress. fr. V. 1. ἐπίξαμαι vávS, 

ὅσ᾽ εὐγενῆ χρεὼν Inus fr. XIV. 1. ἐκ 

ἐπίξανται γαμεῖν Melan. fr. IX. 2. 

ταῦτα λέγειν ἐπιτάμεσϑα CEno. fr. 111. 

B. ϑεῶν ἐπίΞτασϑαι πέρι Phi. fr. VI. 4. 

ὅστις σωφρονεῖν &rísarat ejusd. fr. X. 

3. cf. Fr. inc. CLI. 3. τὸν σὸν παῖδα 

σωφρονᾶντ᾽ ἐπίταμαι Fr. inc. LXII. 

1. τὰ 9g ἐπίξταται Fr. inc. CXX. 2. 

ἐμαυτβ καὶ κλύειν ἐπίταμαι, ἄρχειν 9᾽ 

ὁμοίως Fr. inc. B. 19.1. ᾿Αγαμέμ- 

vovoc τύχας ἠπιστάμην Or. 860. εἰ μὴ 

Ζεὺς πατὴρ fymísaro, ot ἐξ ἐμ k. τ. X. 

Med. 1352. τὰ ϑεῖα, τά τ᾽ ὄντα, καὶ 

μέλλοντα πάντ᾽ ἠπίτατο Hel. 14. εἰς 

εὐνὰς κρύφιος mico μολεῖν Her. F. 

344. ἄλοχον κολάζειν προδότιν ἐκ 

qrísaro ΕἸ. 1028. ἠπιτάμην ἂν πονεῖν 

Bel.fr. XVII. 2. ἃ μὲν τὸ πρόσϑεν 

εἴπομεν----ἐπιτάμενος Epist. V. 

ἘπιΞξατεῖν. ποιμνίων ἐπιτατῶν Antiop. 

fr. XXXIII. 4. 
᾿ΕπιΞτάτης. Sóparoc ἐπιτάτης Hec. 223. 

ταύρων πυρπνόων ἐπιτάτην Med. 478. 

ἐνόπτρων καὶ μύρων ἐπιτάτας Or. 

1112. ἁρμάτων ἐπιτάται Ph. 1154. 

βώμιοι ἐπιτάται Iph. T. 1284. ἐρετ- 

μῶν ἐπιξτάτας Hel. 1283. et 1429. 

Ἐπιςείχειν. τὴν ἐπιτείχοσαν ἡμέραν 
Fr. inc. LXXXI 7. 

EHIX 

Ἐπιξέλλειν. ἐπιτέλλει τάδε Iph. T. 

770. ἐμοὶ πρὸς σὲ τόνδ᾽ ἐπισέλλοσ᾽ 

ἄγειν Her. 938. πολλοὶ ἐπιτέλλεσιν. 

Ἐ]. 338. εὖ ποιεῖς ἐπιτέλλων, ἃ δοκεῖς 

k, τ᾿ &. Epist. V. ἐμοὶ ἐπέταλκ᾽ ἐκ- 

μαϑεῖν x. r. M, Ph. 870. Κλίτων δὴ 

ἐπέςειλεν ἡμῖν Epist. I. Epist. II. et 

n^ ὡς ráxisa πρᾶσσε rücmesaNuéva | 

Tr. 1149. cf. Dan. 47. 
ἘπιΞξενάζειν. kdmestvalev (i. e. καὶ 

ἐπες.) Iph. T. 283. 

Ἐπιςένειν. τί λίαν τοῖσδ᾽ &misévew τέκ- 

vo: ; Med. 929. 

᾿Επιτήμη. ἐκ τῆς ἐπιτήμης ἐκπεπτωκότες 

Meleag. fr. XI. 3. 
'"Emisfjpev. ἐπιτήμων εἶ Sup. 848. 8. 

ἐπιτήμων κακῶν Fr. inc. B. 43. 3. 

᾿ἜἘπιςολή. οἵπερ ταύτην τὴν ἐπιτολὴν 

φέρεσιν Epist. V. λέχϑς καὶ τέκνων. 

ἐπιτολὰς Hip. 88. τὰς σὰς ὁ μένων 

ἐπιτολὰς An. 965. τάσδ᾽ £misoXàg. 

λαβὼν Iph. A. lll. σὰς ἐπιτολὰς 

ἐξαρπάσας ἐκ χερῶν ἐμῶν ib. 314. 

ὕστις τὰς ἐμὰς ἐπιτολὰς πέμψειε τῶν 

ἐμῶν φίλων τινὶ Iph. T. 589. cf. v. 

732. 767. et 786. μαϑὼν τὰς ἐμὰς 

ἐπιτολὰς (mandata) ib. 1446. ἄγω 

σε Πενϑέως ἐπιτολαῖς Bac. 442. πα- 

τρὸς ἐνδίκες ἐπιτολὰς Hel. 1665. 3 

ῬἘπιςρατεύειν. ἐπεςράτευσαν πόλιν Ph, 

292. cf. Sup. 646. Iph. A. 64. et Tr» 

22. ἐπεςρατευσάτην lph. A. 1154. 

ὡς ἐπιΞτρατεύσομεν Βάκχαισιν Bac. 

783. διπλδν αὐτῇ πῆμ᾽ ἐπεςρατεύετο 

Med. 1185. ὃς ἐπιτρατεύσῃ Hip. 52 
πατρίδ᾽ éresparevuéve Ph. 608. 

"Evispéóew. δεῦρ᾽ ἐπίστρεψον κάρα Her 

942. τί Νείλδ τάσδ᾽ ἐπιΞτρέφῃ γύας; 

Hel. 88. πολλὰ ϑάλαμον ἐξιδ σ᾽ ἐπε-. 

epá$n Al. 185. S8 νιν κέλευσμ᾽ ἔπε-, 

spáon An. 1031. ἐδ᾽ ἐπετράφης Rh. 

400. πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ &respáne πέ: | 

δον; Hel. 82. ἃς émespájqv πόλεις 

ib. 774. πόλλ᾽ ἐπεςεράφη πέδον lom. 

352. 
ἘΕπιτροφᾶσϑαι. πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπι- 

“ροφᾷ πέδον; Med. 666. 

"Emispoóij. ὧν ἐπιΞτροφή τις ἦν Iph. T. 

671. οἷσιν ἀκ ἐπιτροφαὶ Hel. 447. 
᾿Ἐπισφάττειν. ἄρα κἄμ᾽ ἐπισφάξαι ἦλ- 

Sec Hec. 505. πυρᾷ ἐπέσφαξ᾽ (i.e. 

ἐπέσφαξα) αἷμα pela φόνϑ ἘΠ. 92. 

τήνδ᾽ ἐπισφάξας πυρὶ Or. 1596. μῆ- 

τρὸς αἷμ᾽’ ἐπισφάξασ᾽ ἐμῆς El. 281. . 
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κᾷμ᾽ ἐπισφάξων Her. F. 602. τρίτον 
Soy! ὡς ἐπισφάξων δυοῖν ib. 995. 

᾿Ἐπέσχειν. | d£v μ᾽ ἐπίσχει γε Iph. T. 
912. ἐπισχέτω ξίφος δέρῃ πρὸς à 
δρὸς ib. 1459, ἔπισχε El. 758. 

'"Emtrakróc. 
δόντα Bel. fr. XVIII. “ἢ 

᾿Ἐπιτάσσειν. εἰ ᾿πιταξόμεσϑα δὴ Sup. 
521. τάσσειν μᾶλλον, ij ̓ πιτάσσεσϑαι, 
ϑέλοις Syl. fr. IV. 7. 

᾿Ἐπιτελής. ὅσα &réseiAac ἴσϑι ἐπιτελῆ 
ὄντα Epist. IT. 

. Ἐπιτήδειος. ἐνδυστυχῆσαι τὄνομ᾽ ἐπι- 
τήδειος εἶ Bac. 508. παρὰ τοῖς ἐπι- 

- τηδείοις τοῖς ἐμοῖς Epist. III. τοῖς 
᾿αὐτόϑι ἑταίροις καὶ ἐπιτηδείοις Epist. 
V. el ξυνεῖναι μὴ ᾽πιτηδεία κυρεῖς An. 

“205. φδὰν ἐπιτήδειον Tr. 514. χορη- 
γίαις τῶν ἐπιτηδείων ἀφϑόνοις Epist. 

Ἐπίτηδες Iph. A. 476. 
᾿Επιτήδευμα. εἰς rà ἐπιτηδεύματα Epist. 

᾿Επιτήδευσιςο. fra ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύ- 
σεις Hip. 261. 

᾿Ἐπιτιϑέναι. 8X αὑτῇ δίκην ἐπέϑηκεν Or, 
576. ἐπιϑεῖναι αἵματος δίκην ib. 499. 
καπίϑες μνημεῖά μοι Iph. T. 702. | Kd7t9elc ὑγρὰν χέρα Ph. 1448. pé- 

τ yay φάκελον ξύλων ἐπιϑεὶς Ογ. 242. 
él δ᾽ ἔϑεντο (i. e. ἐπέϑεντο δὲ) κισ- 
“σίνες sejávec, x. r. À. Bac. 701. Kd- "mréSu (sc. τὸν παῖδα) ἐν σπαργάνοισιν 

EMon. 1597. ἐκ ἐπιϑήσομαι ἐμῷ κάρᾳ : κτύπημα χορὸς ὀλοόν; An. 1211. 
᾿Ἐπιτιμητής. rdrwv κολατὴν κἀπιτιμη- 
τὴν Sup. 255. 
᾿Ἐπιτίμιον. δεινὰ 
᾿ δέδωκεν Hec. 1086. 

, , 7 ταπιτίμια δαίμων 

, E - Ἐπιτολή. σὺν ἄτρων ἐπιτολαῖσιν Ph. 1123. 
᾿Επιτρέπειν. σμικραῖς ἐπιτρέπεσιν αὗ- iE: ἐλπίσι Fr. inc. CLXXVI. 
ππιτυγχάνειν. εἴρηκας ἐπιτυχόντος ἀνϑρώπε λόγες Her, F. 1248. 
"Ezioépew., πολίταις ἐπιφέρων ἔγκλημα Or γῦά. ᾿ς 
χίαν Sup. 1191. 

᾿Ἐπίφημι. ὅτι κείνῳ παῖδ᾽ ἐπέφησα--- | ἐνδώσειν λέκτροις Iph. A. 130. 
Ἐπίφϑονος. ἐπίφϑονος λόγος Med. 529. ἐπίφϑονος ἐκ jv πόλει Sup. 893. τοῖς μὲν εἰμ᾽ ἐπίφϑονος Med. 303. αἱ μὲν εἴσ᾽ ἐπίφϑονοι Hec, 1185. 

Gv- 

μὴ ᾿πιτακτὰ φάρμακα δι- 

᾿Επιφύλιος. 

'"Ecópav. 

᾿Επορϑοβοᾷν. ἵνα πατρὶ 

ἜἜπος. 

ΕΠΟΣ 

ἐκ ἐπίφϑονον τόδε Hip. 497. ἐπί.- 
φϑονόν τι χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ An. 181. 
πονηρὸν γλῶσσ᾽ ἐπίφϑονον σοφὴ Iph. 
A. 833, ἀπωϑεῖν συμμάχος ἐπίφϑο- 
vov Rh. 834. à? αἰσχρὸν ἐδὲν, ἐδ᾽ 
ἐπίφϑονον σὲ χρὴ Tr. 728. ἐπίφϑονον 
λίαν ἐπαινεῖν ἐςι Her. 203. 

'"Ezíópepoc. ξίφος ἐμῆς ϑυγατρὸς ἐπί- 
φρερον δέρῃ Or. 1575. 

κἀπιφυλίε χϑονὸς Ion. 
1577. 

᾿Επίχαρμα Her. F. 459, 
? T^ - 5 - ^c , Ἐπιχειρεῖν. TETUXELDELV toapapraveur 
φιλεῖ Fr. inc. XXVIII. 8. κἀπεχείρ- 
σας κακὰ Hip. 707. κἀπιχειρήσω 
κακοῖς Bac. 190. καἀπιχειρήσεις ὁδῷ 
ib. 817. τὲς ἄλλες τῦτο συκοφαντεῖν 
ἐπιχειρήσειν, sc. ἐνομίζομεν Epist. I. 

᾿Ἐπιχρῆσϑαι. κἀπιχρώμεϑα χϑονὶ Rh. 
942. 

᾿Επιχώριος. ἀρχαὶ ἐπιχώριοι χϑονὸς 
Ion. 1111. σφάγια τἀπιχώρια Iph. 
T. 280. τἀπιχώρια τύμπανα Dac. 
58. 

- "^ 
, ᾿Εποικεῖν. Κυκλάδας ἐποικήσασι νησαίας 

πόλεις Ion. 1583. 
᾿Εποικτείρειν. τὴν σὴν ὥστ᾽ ἐποικτεῖραι (] 
τύχην Hec. 341. 
pac El. 545. 

, - , , , 
αὐὑτ τάφον €TOLKTEL- 

, , 42573. ONT] - [4 Επομνύναι. τιν 8v ἐπομνυς τοισιν 0p- 
κιον ϑεῶν ; Iph. T. 747. ϑεὸς ἐπώ- 
μοσα Ph. 436. ἐπώμοσ᾽ abra βίον 
ἀποῤῥήξειν Iph. T. 974. 

T ᾿Ἐπονείδιτος. ὃ σὺ λυπρὸν κἀπονείδιτον 
λέγεις Iph. T. 689. τὄνομα τὸ ἐπο- 
γνείδιτον βροτοῖς Lam. fr. vers. 1. ΕΔ, A Po Ἀν χϑ, , , Erovouá£av. TQUT ἑπωνομασμένα σε- 
ϑὲν---κεκλήσεται Her. F. 1329. 

ἐπεὶ----σοὶ γένος Τυρσηνικὸν 
λῃτῶν ἑπῶρσεν Cy. 12. 

pl yóec νυχίες 
ἐπορϑοβοάσω El. 142. 

véov τι σημανῶν ἔπος Hec. 
217. δεσποτῶν ἔπος ib. 557. à? 
εἰπεῖν ἔπος Or. 1. καλὸν ἔπος λέγεις 
τόδε ib. 1525. καινὸν ἀγγέλλων ἔπος 
Ph. 1082. δυστυχὲς ἀγγελίας ἔπος 
ib. 1540. £v krzvéi o ἔπος Med. 585. 
πᾶν ἔπος ἣν σοι Hip. 182. παράφρον 
ἔπος ib. 232. ὡς εἰπεῖν ἔπος lb. 1162. 
et Her. 168. τόδ᾽ ἔπος λυπρὸν ἀκέω 
ΑΙ. 274. ἔπος συγνότατον Sup. 1160. 
ἀρ’ ἔχοιμεν ἀντειπεῖν ἔπος; Iph. A. 
1391. φίλον ἔπος ib. 1450. ὁσία 

KK 



EHTA 

δίδωμ᾽ ἔπος τόδε Iph. T. 1161]. πρίν 

γ᾽ ἂν εἴποι r&moc (1. e. τὸ ἔπος) ἑρμη- 

γεὺς τόδε ib. 1302. μῶν ἐκ ϑεῶν τ 

κοινὸν ἀγγέλλεις ἔπος: Tr. δῦ. 8k 

oi3a τῦπος r&ro Bac. 1268. πρὸς c8 

μῶρον ἦν εἰπεῖν ἔπος Her. 682. ϑεδ 

τόδ᾽ εἰσήκασ᾽ ἔπος 'Ερμϑ Hel. 56. σο- 

φῶν ἔπος ἴθ. 520. τὸ ϑεῶν ἔπος ἀλα- 

δὲς εὗρον ib. 1165. ἤδη τόδ᾽ ὀνομάζω 

ib. 1209. ἕν ϑέλων μαϑεῖν 

ἔπος lon. 302. μέλλον rt προσφέρεις 

ἔπος ἴθ. 1002. ἤν τι δεξώμεσϑ᾽ ἔπος 

El.110. r8ro τολμᾷ r&TOc εἰς ἡμᾶς 

λέγειν ib. 329. γνῶναι ἔπος ϑνητοῖσιν 

ἐξευρὼν Sis. fr. I. 13. ὁποῖα & λέγων 

ἔπη Ph. 885. σοφώτερα---ἔπη Med. 

675. δείν᾽ ἀπειλήσας ἔπη Sup. 542. 

τὰ Φοίβε ἐδὲν ὠφελεῖ μ᾽ ἔπη Iph. T. 

723. κομψὰ ϑηλειῶν ἔπη "Tr. 646. 

ἂν γένοιτο διὰ ψευδῶν ἔπη Hel. 

LEA 

c &TOC 

πόλλ᾽ ἂν γέ 
316. ταῦτα πάντ᾽ ἔπη καλῶς λέγεις 

ib. 448. οἰκτρὰ ἔπη lon. 959. ἔπεα 

μόνον Her. F. 111. ἔπη καλῶς -έγειν 

El. 278. τοιάδ᾽ ἐννέπων ἔπη ib. 804. 

τῶν παλαιῶν πόλλ᾽ ἔπη καλῶς ἔχει 

Fr. inc. LIX. 1. 
᾿ποτοτύζειν. ἄλλος 

Ph. 1045. 
"Evepífew. ὅτε ταὐτῃ 

ρισας An. 611. 

"Ezoxoc. μανίας ἔποχον pirreca λόγον 

Hip. 214. 
'Ezrá. ἑπτὰ παρϑένων τάφϑ πέλας 

Ph. 162. ἑπτὰ προσβάσεις πύργων 

ib. 187. ἕπτ᾽ ἄνδρας ib. 744. et 748. 

ἑπτὰ πύλαις ib. 746. πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ 

ib. 981. et 1101. λόχες ἑπτὰ 1b. 

1100. ἑπτὰ γενναίων τέκνων Sup. 

12. ἑπτὰ «ρατηγῶν ib. 102. ἑπτὰ 

ὄχες ib. 131. ἑπτὰ πρὸς Κάδμϑο πύλας 

ib. 588. οἱ ϑανόντες ἑπτὰ δεσποτῶν 

λόχοι ib. 636. ἕπτ᾽ ἐφέτασαν δόμοις 

ib. 755. ἑπτὰ ματέρες ἑπτὰ κόρες 

ἐγεινάμεϑα ib. 968. παρ᾽ αὐτὰς ἑπτὰ 

πυρκαϊὰς νεκρῶν ib. 1206. ἑπτὰ καρ- 

πίμες ἐτῶν κύκλος Hel. 111. ἑπτὰ 

περιὸδρομὰς ἐτῶν ib. 782. κόρος δὲς 

ἑπτὰ Her. F. 1327. δὶς ἔπτ᾽ αὐτῆς 

τέκνα Νιόβης Cresph. fr. 1.1. ἐφ᾽ 

ἑπτὰ Πλειάδων Phaéth. fr. VIII. 1. 

'Emrémopog. ἑπταπόρϑ δρομήματα Πλει- 

δος Or. 1004. cf. Iph. A. 7. ἑπτά- 

ποροι Πλειάδες Rh. 529. 

'Ἕπτάπυλος. ἑπταπύλϑ πόλεως Her. 

ἄλλον ἐπωτότυζε 

Ἂν , LY» 4 y 

σὸν $pormqp ἔπϑ8- 

ΕΡΑΝ 

F. 782. τὸ Κάδμε ἑπτάπυλον ἔχει 

κράτος ib. 543. ἑπτάπυλα τείχη Ph. 

79. 
᾿Ἑπτάπυργος. ἑπτάπυργος γαῖα Ph. 

259. ἑπτάπυργον ἐς πόλιν ib. 755. 

cf. Her. F. 28. ἑπτάπυργοι περιβολαὶ 

Ph. 1085. rà ἑπτάπυργα κλεῖϑιρα γᾶς 
ib. 1065. 

ἹἙπτάςολον πύργωμα Sup. 1220. 

"Ezxrásopoc. ἀμφ᾽ érrasónsc πύλας 

Sup. 401. ἑπτάτομον πύργωμα Θη- 

Baíac χϑονὸς Ph. 294. πόλισμ᾽ ἐπ- 

rásouov Bac. 917. 

*Ecmrárovoc. καϑ᾽ émrárovov ὀρείαν 

χέλυν ΑἹ. 448. cf. Her. F. 683. 

ἔχων κέλαδον ἑπτατόνθ λύρας Iph. T. 

1129. 

᾿Επτάφϑογγος. τᾶς ἑπταφϑόγγϑθ μέλ- 

πων κιϑάρας ἐνοπὰν Ton. 881. 

ἜἘπῳδή. οἶδ᾽ ἐπῳδὴν ᾿Ορφέως ἀγαϑὴν 

Cy. 642. φίλτρ᾽ ἐπῳδῶν Ph. 1266. 

ἐπῳδαὶ kal λόγοι ϑελκτήριοι Hip. 

478. 
Ἔπφῳδός. ἐπῳδὸς καὶ γόης Hip. 1038. 

cf. Bac. 234. μορφῆς ἐπῳδὸν Hec. 

1272; 
Ἔπωμίς. ἐξ ἄκρας ἐπωμίδος Hec. 558. 

γυμνὰς ἐπωμίδας Iph. T. 1404. 

᾿Ἐπώνυμος. ἔφυς ἄρ᾽ ἐπώνυμος Ph. 

1500. ἐπώνυμος κάρτα Rh. 158. 

κείνα λαὸς ὄνομ᾽ ἐπώνυμος Ion. 1594. 

ἐπώνυμοι γῆς ib. 1577. 

σῆς ἀφικόμην χϑονὸς ib. 1555. ἐπώ- 

νυμος σϑ πόλις κεκλήσεται El. 1275. 

πολλῶν ὀνομάτων ἐπώνυμος Fr. inc. 

CXLV.2. ΔΛευκόϑεαν ἐπώνυμον Fr. 

inc. B. 31. 1. κεκλήσεται σῆς φυγῆς 

ἐπώνυμον Or. 1646. ὄνομα νεικέων 

ἐπώνυμον Ph. 640. βρέτας ἐπώνυμον 

τῆς Ταυρικῆς Iph. T. 1454. τὰ ἐπώ- 

νυμα δεῖπνα Ovése Or. 1007. 

'"Emeríc. ἐπωτίδων ἄγκυραν ἐξανῆπτον 

Iph. T. 1350. 

ἐπωφελεῖν An. 678. εὐγένεια δέν σ᾽ 

ἐπωφέλησεν Or. 953. 

Ἐρᾷν et ἔρασϑαι. τὄνομά pe Save 

ἐρᾷν τίϑησιν Hec. 858, μηδ᾽ £pa τῶν 

πλησίον ib. 996. κακῶν ἐρᾷς τυχεῖν: 

ib. 1280. πατρίδος ἐρᾷν Ph. 362. 

τύχοις, ὅσων ἐρᾷς Med. 688. cf. v. 

974. ὃ δὴ λέγεσιν ἀνϑρώπες ἐρᾷν 

Hip. 347. ἐρᾷς ἀνϑρώπων τινός ; ib. 

350. cf. v. 439, κακῶν ἐρῶσι ib. 359. 

d 
" 

᾿Ἐπωφελεῖν, 8k8v δίκαιον, τοῖς γ᾽ ἐμοῖς 

ἐπώνυμος 

ἡ 



-db. 453. παιδὸς ἠράσϑη σέϑεν ib. 

τ δη. fr. V. 4. χδδ᾽ ἐρασϑῆναι λέχος 

ΕΡΤΑᾺΑ ἘΓΕ 
πλειόνων ἐρῶσ᾽ ἀεὶ Sup. 239. λέκτρ᾽ 
ἐρᾷς χρητὰ λαβεῖν, Iph. Α. 382, σὺ 
τατ᾽ ἔρα Iph. T. 516. ἐπειδὴ τᾶδ᾽ 
ἐρᾷς ib. 530. νίψαι ἐρᾷ ib. 1041. 
8 σῆς ἐρῶμεν τυραννίδος Rh. 166. 
μάχης ἐρᾷν Tr. 727. ἐπεί He φῇς 
ἐρᾷν Cy. 552. κατϑανεῖν ἐρᾷν ἔοικας 
Hel. 1655. ἀδυνάτων ἐρᾷν Her. F. 
218. τῶν εὐσεβέντων ἐρᾷν Dic. fr. 
I. 7. ἐρᾶτε μητρὸς Er. fr. VIII. 2. 
οἷος ἡδίων ἐρᾷν ib. 3. μακρᾶ βίο 
ἠσϑόμην ἐρῶντά σε Al. 718. ἐρῶν 
ἐρῶσαν ᾧγχετ᾽ ἐξαναρπάσας Iph. A. 
75. ἐρῶντί γ᾽ ἀντερᾷς ἵππων ἐμοὶ 
Nh. 184. καὶ δεῖ τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλας 
Hip. 441. cf. And. fr. VII. 3. ἐρῶσ᾽ 
ἔρωτ᾽ ἔκδημον Hip. 32. τόλμα ἐρῶσα 
ib. 476. ϑανεῖν ἐρῶσα σὺν πόσει Sup. 
1040. ἤρων, amabam, Antig. fr. VII. 
μαϑεῖν ἔραται ψυχὰ Hip. 174. £pa- 
μαι κυσὶ SwüLat k. r. A. ib. 219. τί 
᾿Κρηναίων νασμῶν ἔρασαι; ib. 225. 
πώλων ἔρασαι ib. 9235. ἀμφιτόμε 
λόγχας ἔραμαι ib. 1375. κείνων ἔρα- 
μαι Al. 869. τὲς ἄγαν ἐρωμένες Rh. 
668. ἐσϑλῶν ὅταν τύχωσι τῶν ἐρω- 
μένων And. ἔν, XII. 2. ΄ ὅπως ἂν ἐκβῇ 
τῶν ἐρωμένων ὁ v8c Tr. 1052. gra 
χρυσὸν ἠράσϑη λαβεῖν; Hec. 745. 
ἀνδρῶν τυράννων κῆδος ἠράσϑη λαβεῖν 
Med. 700. οἷον ἠράσϑης ἔρον Hip. 
337. ὥς mor ἠράσϑη γάμων Σεμέλης 

1170, τί ποτ᾽ ἐργάσεται; Med. 108. 
μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε ib. 1056. τί με 
τὸ δεινὸν ἐργάσῃ; Bac. 492, τὰς 
Μυκήνας εδὲν ἐργάσῃ κακὸν Her. 806. 
ἐδὲν αὐτὸν ἥδε γ᾽ εἴργαται κακὸν Hec. 
204. ὥς σοι δύσφορ᾽ εἴργαται κακὰ 
ib. 1085. σὺ τῶργον εἴργασαι τόδε; 
ib. 1122. εἴργαται ἐμοὶ narpgor αἷμα 
Or. 284, ὡς éx εὖ, μὴ λέγ᾽, εἴργαται 
τάδε ib. 599. μεγάλα εἴργαται κακὰ 
Med. 293. et Hel. 109. ἐδὲν εἴργασ- 
μαι πλέον Hip. 284. μῶν Πιτϑέως 
τι γῆρας εἴργαςξαι νέον; ib. 794. ὅς 
μ᾽ εἴργαται τάδε; Iph. A. 468. πάντ᾽ 
εἰργάσμεϑα Rh. 481. σύνοιδα δείν᾽ 
εἰργασμένος Or. 396. cf. v. 413. ὦ 
ειγὸν ἔργον παρανόμως εἰργασμένη 

Med. 1121. cf. v. 1294. et 1318. κα- 
λῶς εἰργασμένα ib. 779. ὡς 8 δίκην 
δώσεσα τῶν εἰργασμένων Ion. 1281. 

'Epyaséov Med. 791. 
᾿Εργάτης. εἰσιόντι ἐργάτῃ ϑύραϑεν 
ΕἸ. γὅ. ἐργάταιν δυοῖν An. 477. 

"Epyua. ἐχϑίτων ϑεόϑεν ἐργμάτων Or. 
161. ἐν ἔργμασι Hip. 1107. ἔργματ᾽ 
ἐχὶ ϑνητὰ δρῶν Bac. 1067. 

Ἔργον. δέδρακεν ἔργον ἀνοσιώτατον 
Hec. 792. σὺ τὄργον (i. e. τὸ ἔργον) 
εἴργασαι τόδε; ib. 1122. μ᾽ ἐπάρας 
ἔργον ἐς ἀνοσιώτατον Or. 286. ἔργον 
ἐκ ἔχεσιν οἱ φίλοι ib. 454. αἴσχιξον 
ἔργον ib. 498. et Med. 695. οἷον ἔρ- 
γον τελέσας Or. 832. ἐπ’ ἔργον πο- 
ρεύομαι ib. 1068. αὐτὸ δηλοῖ τἄργον 
ib. 1129. πρὸς ἔργον ἐξορμώμεϑα ib. 
1240. ἔργῳ ἐξὲ μεῖζον, ij λόγῳ Ph. 
392. σὸν ἔργον ib. 447. Hel. 836. 
et 1304. et El. 668. τὸ ἔργον ἐκ ἔςιν 
τόδε Ph. 505. Καδμείαν μέριμναν 
ὁρμήσασ᾽ ἐπ᾽ ἔργον 1b. 1071. οἷον 
ἔργον ἔτ᾽ ἐργαΞτέον ἡμῖν Med. 791. 
τλᾶσ᾽ ἔργον ἀνοσιώτατον ib. 796. 
δεινὸν ἔργον εἰργασμένη ib. 1121. δέ- 
δοκται τἄργον 1b. 1236. ἔργον τλᾶσα 
δυσσεβέτατον ib. 1328. τὸ ἔργον 
ἤδειν Hip. 405. κρεῖσσον τἄργον ib. 
801]. σιωπῆς ἐδὲν ἔργον ἐν κακοῖς 
ib. 911. σαφῶς τόδ᾽ ἔργον σὲ μηνύει 
κακὸν ib. 1077. τί τόξων ἔργον ; ΑΙ. 
40. λόγῳ ἦσαν, ἐκ ἔργῳ, φίλοι ib. 
940. ἔργον τλᾶσα γενναῖον ib. 697. 
τόδ᾽ ἔργον αὐτὸ σημανεῖ An. 9264. 
σχολῆς τόδ᾽ ἔργον ib. 553. 48 τῶν 
πονόντων τἄργον ἡγᾶνται τόδε ib. 696. 

1303. ἐδεὶς προσαιτῶν βίοτον ἠράσϑη 

Med. 491. ἐρασϑεὶς ib. 697. ἵππων ἐρασϑεὶς Ih. 839. 
"Epavoc. κάλλιξον ἔρανον δὲς Sup. 
963. ἡνίκ᾽ ἔρανον εἰς ϑεὸς ἐποίεις 
Hel. 395. 

'Epasác. παίδων £paei)c ἦν Sup. 1088. Sk ἔς’ ἐρατεὴς, ὅτις ἐκ ἀεὶ φιλεῖ Tr. 1051. μέμφῃ τὸν ἐρατήν; Cy. 584. πολέμων ἐραςὰς (dor. pro ἐρατὴς) 
E 378. πολλὲς ἐρατὰς ἔχων Sup. 

"Eparóc. μολπαὶ ἐραταὶ El. 718. "Hac ' ἐρατὸν χροΐζει λέχος Her. 915. Ἐργάζεσϑαι. εἴπερ εἰργάσω κακὰ Hec. 1254, οἷα εἰργάσω Med. 1353. τί ποτ᾽ εἰργασάμαν; Hip. 289. of εἰρ- γάσω ue; ib. 683. εἰργάσω rocürov 1b 812. ἃ σὺ kd εἰργάσω Aá9pa Iph. A, 326, ἀγόσια εἰργάσω El. 



"EUPAO 

οἷον δέδρακεν ἔργον ib. 807. τόδ᾽ 

ἔργον προστιϑεὶς ἐμῷ τέκνῳ Sup. 27. 

δεινὸν ἔργον ἐξειργάσω ib. 1072. τὸ 

πάντολμον ἔργον ὄψει ἴ". 1075. ὄνομ᾽; 

dx ἔργον, παρέχων Iph. A. 1283 

σεμνότητος ἔργον ib. 1344. σὸν ἔργον 

ἤδη, καὶ σὸν Iph. T. 1079. &k8v ἐν 

ἔργῳ χέρνιβεε---; ib. 1100. προσκεί- 

μενον κέρδος πρὸς ἔργῳ Rh.163. ςολὴν 

πρέπεσαν ἔργῳ ib. 205. ἔχεις τἄργον 

10. 218. &àp ἔτ᾽ Ὀδυσσέως τἄργον---; 

ib. 704. ὁ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν Bac. 

267. ἅπας ἐν ἔργῳ O8Xoc ἦν ib. 626. 

ἡμῶν ἔργον tzopetv τόδε Her. 666. ὡς 

ἐς ἔργον ὥπλιται -ρατὸς ib. 672. τὸ 

ἔργον r8T ἐμοὶ πεπράξεται ib. 980. 

ripyov j τὅτο Hel. 798. μητρὸς τόδ᾽ 

ἔργον, x. r. Δ. ib. 1291. ἔργϑ ἔργον 

ἐξημείβετο ib. 1549. νῦν τῆς ἐμῆς 

ἔργον χερὸς Her. F. 565. πρὸς ἔργον 

ἵεσαν χέρας El. 799. ἄλλης τόδ᾽ ἔρ- 

yov ib. 1128. λογισμὸς rápyor 8 νικᾷ 

ποτὲ Alemen. fr. IX. 8. τὸ συνεχὲς 

ἔργα παντὸς εὑρίσκει τέλος Ar. n" 

XXIX. πᾶσαν £v ἔργῳ περιτεμνό- 

μένον σοφίαν Lic. fr. I. 2. τὸ ἡσυ- 

χαῖον ἔργον CEd. fr. VI. 4. ἔργῳ 

δείξω. τὸ σϑένος τὸ τῆς ϑεδ ejusd. fr. 

XVII. 6. ὁ βίος---πόνος ἔργῳ πέλει 

Fr. inc. CXXII. τῷ καλᾷ ἔργβ πα- 

ρασχεῖν χαριτήρια Epist. III. ἀπὸ 

παντὸς ἔργα Epist. IV. τοῖς μὲν λό- 

γοις ηὔφρανε (sc. ἐμὲ), τοῖς δ᾽ ἔργοι- 

σιν ὃ Or. 287. τἄργ᾽ (i. e. τὰ ἔργα) 

αἰκίζεται ib. 388. ἐκ εὖ λέγειν χρὴ 

μὴ ᾿πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς Ph. 529. 

γυναικὸς ἔργα ταῦτα σώφρονος Med. 

913. ξυνεργὸς ἀδίκων ἔργων Hip. 

676. αἰσχροῖς ἐπ᾿ ἔργοις 10. 72]. 

ἔργοις àv εἴδες τὸς κακῆς ib. 1024. 

σχέτλια παϑὼν ἔργα Al 410. Πη- 

λέως ἄξια---ἔργα δρῶν An. 343. με- 

τατροπά σοι τῶνδ᾽ ἔπεισιν ἔργων ib. 

494. ἔῤγοισιν ἔργα διάδοχ᾽ ἀντιλήψε- 

ται ib. 744. ἔργων ὕπο Sup. 42]. 

φρόνημα ἐν τοῖσιν ἔργοις ib. 908. ἔρ- 

γοις ᾿Αϑάνας ib. 1062. τὰ ἔργα σϑ 

dk οἵδ᾽ ὅπως χρή μ'᾽--εὖ λέγειν Iph. 

A. 1115. τὰ δεινὰ ἔργα πῶς ἔτλης ; 

Iph. T. 924. εἰ παρὰ καιρὸν ἔργ᾽; 

ἢ λόγον, πύϑῃ Rh. 8380. κόρας ἔργα 

Παλλάδος "Tr. 561. ὄνομ᾽ ἔχασα, 

τἄργα δ᾽ ὃ 10. 1233. φανερὰ καὶ τάδ᾽ 

ἔργα κατειργασμένα Bac, 1197. μύ- 
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ϑοις cikór, 82 ἔργοις βροτῶν Cy. 

375. τοῖς πράγμασιν τέϑνηκα; τοῖς 

δ᾽ ἔργοισιν à Hel. 293. δι᾿ ἔργ᾽ ἄνεργ᾽ 

ὄλλυσαι ib. 366. Ἥρας τάδ᾽ ἔργα 

ib. 714. νεανίας γενθ ἔργοισι lon. 

1042. μιᾶς ἅπαντα χειρὸς ἔργα σῆς 

τάδε Her. F. 1139, ἅλις ἔχεις τἄξω- 

Se» ἔργα El. 74. ἥκω 8 λόγοισιν; 

ἀλλ᾽ ἔργοις ib 893. ἔργα φόνια μυ- 

σαρὰ ib. 1178. ὅστις μύϑοις ἔργ᾽ 

ἀπαλλάσσει κακὰ Aut. fr. III. 26. 

ἔργ᾽ ἀπωϑεῖται χεροῖν Bel. fr. XVI. 

14. λόγῳ πολίτης ἐσὶ, τοῖς δ᾽ ἔργοι- 

σιν ἃ Er. fr. I. 13. τὰ ἔργ᾽ ἐλάσσω 

χρημάτων νομίζομεν Eu. fr. VES: 

rd ἔργα r8 πᾶν δρῶντος ἔνϑα κερδα- 

γεῖς Ix. fr. I. 2. ἔργα νεωτέρων Me- 

lan. fr. XVII. 1." τἀμφανῆ ἔργα Sis. 

fr. 1. 10. κόμη μόνον καὶ σάρκες, 

ἔργα δ᾽ ἐδαμδ Fr. inc. LI. 2. πο 

νηρὰ rüpy' ἔχεσα Fr. inc. LIV. 2. 

ἔργων ἐκεῖνος ἔργ᾽ ἃ kal παρέσχετο 

Fr. inc. XCIIL. 2. αἰσχρῶν ἔργων 

μελέτημα Fr. inc. CLIII. 8. πρὸς 

τοῖς ἔργοις Epist. Ve 

'Epe9ó3ev Or. 177. 
"Epe[Doc. BTU μελαμφαὲς οἴχεται δ 

ἔρεβος Hel. 526. 

"EpeS(Zew. κώλοις ἐρεϑίζων Rh. 373. 

δρόμῳ καὶ χοροῖς ἐρεϑίζων πλανάτας 

Bac. 148. πνεῦμα ἠρεϑισμένον Med. 

1119. 

Ἐρείδειν. ἵν᾽ ἀνταίαν ἐρείσω πλαγὰν 

An. 845. πέλτην ἐρεῖσαι Rh. 487. 

εἰς ἕδραν μ᾽ ἐρείσατε Her. 603. ἔρει- 

σον σκόλοπι El. 898. πρὸς sépv' ἐρεί- 

σας μητρὶ Her. F. 1362.  Πολύβε 

παῖδ᾽ ἐρείσαντες πέδῳ CEd. fr. III. 1. 

εἰς γῆν ἐρείσασ᾽ ὄμμα Iph. A. 1129. 

πρὸς ἐλάτης νῶτ᾽ ἐρείσασαι φόβην 

Bac. 683. βάκτρῳ ἐρείδα περιφερῆ 

ς“ίβον χϑονὸς Ion. 743. 

Ἔρεῖν. τί δῆτ᾽ ἐρεῖ τις ; Hec. 313. 

τί τῆς ἐμῆς ἐρεῖς; 10. 1272. ἐρεῖς 

Or. 664. τί ἐρῶ καλόν ποτε; 10. 

1093. ὅμως ἐρῶ Ph. 44]. ἐδὲν 

ἀποκρύψας ἐρῶ ib. δ06. ἐρεῖς τυραγ- 

νεῖν; ib. 564. ἐρεῖ δή τις ib. 583. et 

Sup. 314. jj πρὸς κακοῖς ἐρεῖς κακά; 

Ph. 1098. ἐκ ἐρῶ κακὸν Med. 889. 

ἐρεῖ ka? ἡμῶν πατρὶ τὰς ἁμαρτίας 

Hip. 690. ἐρεῖ Πιτϑεῖ συμφορὰς ib. 

691. ἐ μὴν ἐρεῖς γέ μ᾽» ὡς K. τ. λ. 

Al. 661. εἰ ἡμᾶς κακῶς ἐρεῖς 10. 
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708. ἐκ ἐρεῖς τόδε ib. 721, ἐκ ἐρεῖ, 
κακὸν εὐεργετῆσαι φῶτα ib. 862. ἐρεῖ 
μὲ τάδε ib. 957. τόδ᾽ ἐρεῖ ib. 1004. 
8 γὰρ εἰσάπαξ ἐρῶ An. 944. ἥν πά. 
poc εἰς ἐρῶ ib. 998. τί μ’ ἐρᾶσιν----; 
Sup. 343. ἐ μὴ μῦϑον ἐπὶ πολλὲς 
ἐρεῖς ib. 1066, ἐρεῖν τὰ ’πὸ καρδίας} " 
Iph. A. 475. cf. Fr. inc. XXI. 3. 
ἐρεῖ μαντεύματ᾽ ᾿Αργείων “ρατῷ Iph. 
A. 518. ἀσύνετα ἐρᾶμεν ib. 654. 
μὴ ψευδῶς ἐρεῖν ib. 1005. τίνας 
εὐχὰς ἐρεῖς ; ib. 1185. ἢ co. πάντ᾽ 
ἐρεῖ σαφῶς Iph. T. 1156. ἐκ ἐρεῖς 
σύνϑημα; Rh. 684. ἐρεῖ τις, ὡς τὸ 
Yüpac x. r. X. Bac. 204... τί. ποτ᾽ ἐρεῖ 
γεώτερον ; 10. 214. τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἐκ rd- 
τῶν ἐρεῖ; 10. 039. ἐρεῖς τὸ λῷτον 
ἐλπίδ᾽ εὑρήσειν Her. 170. ἐρεῖ τίς 
με; Hel. 824. ἐρεῖ συγγόνῳ παρόν- 
ra σε ib. 829. τίνας (se. Aóyac) ἐρεῖ 
ψυχῆς πέρι; 10. 952. àg9 ἱσορόσῃ 
μητρὶ ἐρεῖς lon. 387. εὔνος à ἐρεῖς, 
óc ἂν λέγῃς ib. 1336. ««ὧὡς ἐρεῖς τι 
κεδνὸν ib. 1485. ἐρεῖ τάδε Her. F. 
1379. τάχ᾽ ἐκ ἄλλως ἐρεῖς El. 226. 
βραχεῖ μύϑῳ πολλὰ συλλαβὼν ἐρῶ 
Er. fr. II. 8. ἐρεῖ τις" à χρῆν "Tel. 
BRUXIL ἀλαζονείαν τινεὶ---ἐρῦσιν 
Epist. V. εἴ τις 
κακῶς Hec. 1178. ταῦτ᾽ εἴς τε δάκρυα 
"εἴρηκα, Or. 677. τὸν ἐλϑόντα μὴ 
πάντ᾽ ἀληϑῆ δοξάσῃς εἰρηκέναι Hel. 
814. εἴρηκας ἐ 
AMóysc Her. F. 1248. 
χρεὼν Hec. 236. 
1284. εἴρηται λόγος Or. 1203. et 
Ph. 1019. εἴρηται τόδε Iph. A. 960. 
τἄλλα εἴρηται μάτην Her. 118. óc 
ταῦτά γ᾽ ἐκ σᾶ ςόματος εἰρῆσϑαι δο- 
«&v El. 667. ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις Ph. 
593. κακῶς εἰρημένα ib. 1643. με-Ἅ 
τέγνων τὰ πρόσϑ᾽ εἰρημένα Med, 64. 
τῶν εἰρημένων συγγνώμον᾽ εἶναι ib. 

σοὶ εἰρῆσϑαι 
εἴρηται γὰρ ib. 

869. ἐκ τῶνδε τῶν εἰρημένων Sup. 
. σύγγνωτε τοῖς εἰρημένοις ΕἸ. 

348. ὅμως εἰρήσεται Hec. 895, Bac. 
775. et Her. 998. ἐμοὶ εἰρήσεται 
PRUEBA. σὺν ϑεῷ εἰρήσεται Med. 625. εἰρήσεταί τοι Ion. 700. 
SpebriQy. — dp πέχλων ἐρειπίοις Tr. 
1025. δόμων ἐρείπια τυφόμενα Bac. 
7. ἡ ναυτικῶν ἐρειπίων Hel. 1086. ἀπὸ νεκρῶν ἐρείπια Aug. fr. IX, 2, ἔρεισμα. ἀμφὶ Dákrpote ἔρεισμα 9έ- 

γυναῖκας εἴρηκεν, 

, » A I ἐπιτυχόντος ἀνϑρώπϑ 
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μενος Her. F. 109. χειρὸς δεξιᾶς 
ἐρείσματα ib. 254. πολύβροχ᾽ ἁμμά- 
των ἐρείσματα ib. 1036. 

᾿Ερείψιμον ςέγος Iph. T. 48. 
"Epeuvóc. dos ἐρεμνῶν μυχῶν Her. 
219. 

κἀμὲ νῦν tps, τί πάσχω 
Or. τάσδ᾽ ἔρωμαι Ph. 284. 
ὅπως ἔρωμαι ib. 386. ἤν σ᾽ ἔρωμαι 
ib. 562. “Ἑλένην ἔρεσϑαι χρῆν τάδε 
An. 603. κἄν τίς σ᾽ ἔρηται Iph. A. 
1166. ἔρεσϑαι βέλομαι Tr. 899. 
ϑέλω ἔρεσϑαι Cy. 274. ἔρε, τίν᾽ ἄνδρ᾽ 
ἄριτον ἐγκρίναιεν ἂν Her. F. 183. 
βόλομαι ἔρεσϑαι o8 κασιγνῆτα πέρι 
El. 548. ἀξςῶν τιν’ ἠρόμην Or. 872. 
ἤρα; ib. 1072. εἰδότ᾽ ἠρόμην ib. 1183. 
πῶς 8 χρησμὸν ἠρόμην 3$e8 ; Her. 
1038. ὅτως ἤρετ᾽ οἰάκων φύλαξ Hel, 
1594. κεῖν᾽ ἐκ ἠρόμην lon. 541. 
Διὸς κεραυνὸν ἠρόμην Her. F. 177. 
ἤρα τόδε; El. 275. τὰ ἄλλα δεύτερόν 
σ᾽ ἐρήσομαι Hec. 988. ἐρήσομαι το-- 
σόνδε σε Or. 506. ἐρήσομαι καὶ κα- 
κῶς πάσχεσ᾽ ὅμως Med. 280. εἶτα 
τἄλλ᾽ ἐρήσομαι Sup. 751. ὃν ἐκ ἐρή- 
σομαί σε ib. 8406. 4 σ᾽, ἀλλ᾽ ἐμαυ-- 
τὴν τεπὶ τῷ δ᾽ ἐρήσομαι Tr. 945. 

"Epéccetv. πτεροῖς ἐρέσσει Iph. T. 289. 
πρὸς ϑυμέλας ἄλλος ἐρέσσει κύκνος 
lon. 16]. ἐρέσσων σὸν πόδα Iph. 
A. 138. 

"Eperuóv. ἐρέτμ᾽ ἔχοντες Iph. A. 1388. 
πολεμίων ἐρετμοῖσι Iph. T. 1110. 
νηῶν ἐρετμὰ ib. 1485. ἐρετμοῖς jue- 
vo. Cy. 16. ἐρετμῶν ἐπιξάτας Hel. 
1283. et 1429. ἐρετμῶν μέτα ἔχεσαν 
ib. 1548. ἠρήμωσε σῶν ναυβατῶν 
ἐρετμὰ ib. 1626. τοῖς ἀμετρήτοις ἐρετ- 
μοῖς El. 433. 

"Eperu&v. μηδ᾽ ἐρετμῶσαι χέρας ἀν- 
δρῶν ἀρίτων Med. 4. 

ἼἜἜρευνα. 8 ἦξας εἰς ἔρευναν ἐξευρεῖν 
γονάς ; lon. 328. 

Ἔρευνᾷν. εἰ χρὴ γενεὰν ϑῆλυν ἐρευ- 
v&v Med. 1084. πικρὰν ἐρευνᾷς φάτιν 
Hel. 668. εὐϑὺς ἐρευνᾷ ὠλένην λαβὼν 
Ion. 1218. ἅπαντ᾽ ἐρευνῶν τοῖχον 
Hec. 1174. παίδων ἐρευνῶν σπέρμα 
Med. 669. vekp8c ἐρευνῶν ib. 1318. 
ἐρευνήσας Hel. 1152. 

᾿Ερέφειν. κισσῷ ἐρεψόμεσϑα Bac. 323. 
Ἔρεχϑεῖδαι. Ἐρεχϑεῖδαι τὸ παλαιὸν 
ὄλβιοι Med. 824. τὸν Ἐρεχϑειδᾶν 
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“ἀρχαγὸν Hip. 151. πάντ᾽ Ἔρεχϑει- 
δῶν λεὼν Sup. 387. τοῖς ᾿Βρεχϑεί- 

δαισιν ib. 681. ἀντέρειδε τοῖς "Epex- 

ϑείδαις δόρυ ib. 702. ἜἘρεχϑείδαις 

γόμος τίς &sur Ion. 24. τῷ τῶν Ἔρεχ- 

ϑειδᾶν δόμων ἐφαπτομένῳ ib. 1056. 

πλὴν τῶν εὐγενετᾶν 'EpeySeuüv ib. 

1060. εἰς ᾿Ερεχϑειδῶν πόλιν Her. F. 

1166. 

Ἐρεχϑεύς. yat '"Epex3éoc Hip. 1095. 

cf. Med. 1384. παῖδ᾽ ᾿Ερεχϑέως Ion. 

10. vid. etiam v. 260. 277. 433. 469. 

546. 568. 724. 725. 810. 1106. 1220. 

1293. 1465. et 1573. 

ἜἘρεχϑίδαι. γᾶς Ἔρεχϑιδᾶν ἄπο Ph. 

859. 

Ἐρημία. ἐν ἀσφαλεῖ δ᾽ ἐρημία Hec. 
981. ἀρσένων ἐρημία ib. 1017. ἄγεσ᾽ 

ἐρημίαν Med. δ0. ἡ ἔνδον ἐξολεῖ μ᾽ 

ἐρημία Al. 947. τὴν ἐμὴν ἐρημίαν 

γγόντες An. 570. εἰς ἐρημίαν ὁδᾶ 

πτἠξαντες lb. 753. ἐρημίαν ἴδω πολ- 

λῶν μελάϑρων Sup. 1095. ἐρημίας 

δεῖ Iph. T. 1197. ἐρημία κακὴ gi. 

26. ναός τε---ἐρημίᾳ δὸς ib. 97. κα- 

ρατόμος ἐρημία νεανίδων ib. δ64. εἰς 

ἐρημίαν πτώσσϑσαν Dac. 222. μονάδ᾽ 

ἔχϑσ᾽ ἐρημίαν ib. 609. πόϑεν ἐρη- 

μίας; ib. 1173. Κύκλωπος λιπὼν 

ἐρημίαν Cy. 618. ἐρημίᾳ ὀρφανὸς 

Qópec οἰκήσω lon. 791. ποῖ κακῶν 

ἐρημίαν εὕρω ; Her. F. 1157. ἐρημίας 

τυχὼν El. 510. αἱ πόλεις εἰσ᾽ ἄνδρες, 

ἐκ ἐρημία Phry. ἔν. 1Χ. ἡδομένα βρο- 

τῶν ἐρημίαις Dac. 873. 
ἜἜρημος. ἄλλων ἔρημος ὧν Or. 906. 

ἔρημον πατρῷον ἔλιπες δόμον Ph. 322. 

cf. An. 1205. ἔρημος παῖς ὑπασπιςθ 

σέϑεν Ph. 1219. ἔρημος οἶκος Hip. 

847. cf. Sup. 1182. ἔρημον χῶρον 

Hip. 1198. et Rh. 214. ἔρημον τάφον 

Al. 96. ἄτεκνος, ἔρημος An. 1217. 

ἔρημος ἀϑλία πατρὸς Sup. 1131. ἔρη- 

μον ξυλλαβὼν Cy. 446. ἔρημος ξυμ- 

μάχων CEnei fr. II. 1. οἴκες ἐρήμδς 

ἐκλιπόντες Iph. A. 806. ἔρημοι πρῶνες 

ἀνϑρώπων Cy. 116. ἐρήμες δεσπότας 

Her. 678. φίλων ἔρημοι Her. F. 551. 

γραῦς ἔρημος Hec. 811. ἔρημος ὅσα 

Med. 255. φίλων ἔρημος ib. 513. cf. 

An. 78. et Her. F. 430. ἔρημος τήνδε 

φευξϑμαι χιόνα Med. 604. μή μ᾽ ἔρη- 

pov ἐκπεσᾶσαν εἰσίδῃς ib. 712. ἔρημον 

ἑςιὄχον αὐλὰν An. 282. μονάδ᾽ ἔρη- 
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pov ácav évaMs κώπας ib. 855. 

ἔρημον οἴχεται λιπὼν ib. 919. cf. Iph. 

Α. 1314. et Her. 710. ἔρημος πόλις 

Tr. 598. κόρην ἔρημον Her. 524. 

γήσων ἐρήμων Hec. 1285. λέκτρων 

κοίτας ἐς ἐρῆμδος ΑἹ. 928. εὐνὰς ἐρή- 

psc Rh. 574. ὁδὸς épfuec (pev Bac. 

839. Λιβύης £pf]pec ἀξένες T. ἐπιδρο- 

μὰς Hel. 411. ἀνὰ ἄντρον ἔρημον 

Ion. 1494. τέκν᾽ ἔρημα λιπὼν Hec. 

1075. εἰ τάδ᾽ ἔρημα τὰ πρόσϑ᾽ αὐλᾶς 

Οὐ. 1277. ἐκ ἔρημα δώματα Ph. 282. 

λέχη ἔρημα An. 307. ἔρημα κλαίω 

Sup. 775. ἔρημα κήδη Iph. 1.707. ἔρη- 

μα ἄλση Tr. 15. ἄντρ᾽ ἔρημα Cy. 22. 

Ἔρημϑν. ἠρήμωσε σῶν ναυβατῶν ἐρετ- 

μὰ Hel. 1625. Διὸς ἄλσος ἠρήμωσε 

λέοντος Her. F. 860. σῶμ᾽ ἐρημώσας 

ἐμὸν Hec. 31. τάσδ᾽ ἐρημώσας ἔχε 
Med. 90. ποίας πατρῴας γῆς ἐρη- 

μώσας πέδον ; Rh. 278. cf. An. 314. 

πατρὸς ἐρημωϑεῖσα An, 806. 
"Epqgróew. ἐρήτυσον τέκνα δεινῆς ἁμίλ- 
λης Ph. 1266. 

Ἐρίζειν Fr. inc. D. 10. 2. 
Ἐριννύς. ξετῶν Περγάμων ᾿Απολλω- 

viov ᾿Εριννὺν Or. 1390. ὀλομένην 

Ἐριννὺν Ph. 1036. χάρματ᾽ 'Epw- 

γύος ib. 1508. φοινίαν τἀλαινάν T 

'Epwvóv Med. 1260. σ᾽ ἜἘριννὺς 

ὀλέσειε τέκνων 1b. 1389. ἁ πολύςξονοο 

᾿Εριννὺς Sup. 837. Ἔριννύες Or. 

238. μί᾽ ὅσα τῶν ἐμῶν Ἔριννύων ib. 

264. ἐκ ἄν με μισῶν ἀνεχόρεν᾽ Ἔριν- 

γύσιν ; ib. 581. φέρων πημονὰν "Eptw- 

γύων Ph. 262. πατρὸς 8 φεύξεσϑ' 

ἜἘριννῦς ; lb. 627. ἕνεκεν Ἐριννύων 

10. 1317. διαδοχαῖς ᾿Βριννύων fjXav- 

νόμεσϑα Iph. T. 79. cf. v. 294. 299. 

931. 941. 963. 970. 1439. et 1456. 

μίαν τριῶν "Epwvüv Tr. 457. πρὸς 

Ἐριννύσι Her. F. 1077. LÀ 

'"Epwóc. προσπηγνύναι κράδαις ἐριναῖς 

Sci. fr. II. 2. ] 

᾿Ερίπνη. ἐπάλξεων λιπεῖν ἐρίπνας Ph. 

1175. ἐρείας ναίεσ᾽ ἐρίπνας El. 210. 

"Epic. πολλῆς ἔριδος συνέπεσε κλύδων 

Hec. 118. ἐκρίϑη ἔρις ib. 644. ἐπέ- 

κλωσεν ϑεὰ ἔριν Or. 13. χρυσέας ἔρις 
ἀρνὸς ib. 810. ὅϑεν ἔρις τὸ πτερωτὸν 

ἠελία μετέβαλεν ἅρμα ib. 1001. ἔριν 

λύοσα Ph. 81. εἴτ᾽ ἔρις, εἴτε πατὴρ ὁ 

σὸς αἴτιος ib. 354. ἐκ ἤν àv ἀμφί- 
Aekroc ἀγϑρώποις ἔρις ib. 503. δυσ- 
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δαίμων ἔρις ib. 818. συγγόνων λύσεις Ἑρμήνευμα. ἑρμήνευμα Νηρῇδος γάμων ἔριν ib. 1283. ἀγῇξεν eic ἔριν λόγων] An. 46. à ποικίλων δεῖ τὰ νδιχ᾽ &p- ib. 1469. ἦν ἔρις πτρατηλάταις ib.| μηνευμάτων Ph. 473. ἐρωτᾷς ἄϑλι 1471. σὰ ἔρις, ἐκ ἔρις ib. 1501. ὅταν ἑρμηνεύματα Her. F. 1137. t φίλοι φίλοισι συμβάλωσ᾽ ἔριν Med. Ἑρμηνεύς. πρίν γ᾽ ἂν εἴπῃ τὦπος ἑρ- 521. ἔριδι συγερᾷ An. 122, et 278. μηνεὺς τόδε Iph. T. 1302. ἑρμηνεὺς διὰ γυναικείαν ἔριν ib. 362. ἔριν οἴκων ἐγὼ ΕἸ, 833. σιωπὴ ἄπορος ἑρμηνεὺς ib. 468. τεκτόγνοιν---ἔριν M&cat φιλθσι! λόγων And. fr. XXV. kpaívew ib. 478. δύσφρονος ἔριδος 'Ἑρμῆς. χϑόνιος Ἑρμῆς Al. 746. κή- ὕπερ ib. 491. ἔριν τὴν κατ᾽ οἶκον ib. ρυξιν Ἕρμϑ πίσυνος Sup. 121. δ᾽ 964. φίλοις τεύχειν ἔριν ib. G45. ἔριν] ἐκεῖσε kai πάλιν πέμψειεν Ἑρμῆς Rh. τὴν σὴν καὶ γυναικὸς ἽἝκτοροο---ἔμιμ- 217. λαβών μ᾽ Ἑρμῆς ἐν πτυχαῖσιν vor ib. 961. Ἥρᾳ Παλλάδι τ’ ἔριν2) αἰϑέρος Hel. 44, cf. v. 916. ἔπος ἔριν μορφᾶς, ἁ Κύπρις ἔσχεν Iph. A. Ἑρμϑ ib. 57. ἥ μ᾽ ἐγείνατο Ἑρμῆν 188. σὺ τί τῷδ᾽ ἐς ἔριν ἀφῖξαι ib.| Ion. 4. Ἑρμῆν κελεύει δεῦρο πορϑμεῦ- 919. ὅταν ποτ᾽ ἐμπέσωσιν εἰς ἔριν] σαι βρέφος ib. 1599. κλῆρος Ἕ ρμ db. 377. ὅϑεν ἔρις ἔρις Ἑλλάδα--- JEol. fr. XXII. Ἑρμᾶς dor. Iph. A, ἄγει ἐς Τροίας πέργαμα 1}. 587. ἔριν! 1302. et ΕἸ. 462. τᾶς καλλονᾶς ib. 1308, ᾿Ατρέως Θυ- “Ἑρμιόνη, filia Menelai. ἀγαγὼν 'Ep- ss τ᾽ οἶσϑα γενομένην ἔριν Iph. T. μιόνην Σπάρτης ἄπο Or. 65. cf. v. 107, 812. ἐς ἔριν ὀρνυμένα ib. 1149. Ma- 112. 658. 1184. 1193. 1211. 1314. σῶν ἔρις Rh. 917. μεγίτην εἰς ἔριν] 1654. et 1671. τὴν Λάκαιναν Ἕρ- μελῳδίας ib. 993. κοινῶν λόγων δώ-) μιόνην An. 29. v. etiam v. 86. etc. σοντες ἀλλήλοις ἔριν Bac, 714. Διὸς Iph. A. 1201. et Hel. 694. Ἑρμιόνα povraistv εἰς ἔριν κτυπῶν Cy. 327.| dor. Or. 1490. An. 114. 192. et ὁ κῶμος ἔριν φιλεῖ 1b. 532. ὅπλων 1193. ἔριν ἔϑηκε συμμάχοις Hel. 99. ἔριν, Ἑ ρμιὼν, nom. urbis. Her. F. 615. ἔριν τάλαιναν, ἔϑετο ib. 255. ϑεῶν "Epvoc. ὦ Διὸς fpvoc Ph. 199. ὦ τρισσῶν ἔρις ib. 714. ἔρις ἐν ϑεοῖς o Δήδας ἔρνος Iph. A. 116. à Τυνδά.- πέρι ἔσται ib. 884. ἔριν Δαναῶν ib. pev ἔρνος Tr. 761. τῆς σῆς ἔρνος 1148. d ποτ᾽ ἔρις λείψει κατ᾽ ἀνϑρώ-} νηδύος Bac. 1305. δρυὸς ἄσπετον ἔρ- πὼν πόλεις ib. 1171. λόγοις ἔριν διορ-} voc Cy. 611. χλοηφόροισιν ἔρνεσι Ph. ϑῶσαι ib. 1175. ὡς ἔρις γένοιτο El.| 656. ἔρνεσιν δάφνης Med. 1913, ἐν 1282. τὰν μαινομέναν ἔριν Cresph.| ἔργεσιν ὕλας Bac. 874. ἐν δόνακος ENV.1I. ἃ εἰς ἔριν πίπτασιν Pal. ἔρνεσιν Hel. 183. δάφνας ἔρνεα Ion. fr. II. 8. Ἰδαίων ἐρίδων Hel. 1524.| 990. 2) "Ἔρις, nom. pr. dea discordiarum, Epóeic. rà Σειρήνων épósvza πέδιλα Fr. Ph. 805. inc. CLIV., 2. Pix Sóvtoc, nom. propr. Ion. 268. τᾷ Ἔρος. οἷον ἠράσϑης ἔρον ; Hip. 337. Ynyevac ᾿Εριχϑονία ib. 21. ᾿Εριχϑό-} i080 ἔρον ib. 449. eic ἔρον r8 μαϑεῖν "ov olcSa; 1b. 999. '"Epex3Sovís. 78 πεπτώκαμεν Iph. T. 1172. παίδων πάλαι μιμήματα ib. 1499. tic ἔρον lon. 1227. τὸν αὐτὸν τῷδ᾽ Ερκιος, Ζηνὸς "Epxía Tr. 17. ἐφ᾽ Ἕρ-} ἔρον ψυχῆς ἔχω El. 297. «io πυρᾷ ib. 483. ἝΡρπειν. ὅδε σὸς σύγγονος ἕρπει Or. |DKOC. τοῖον εἰς ἕρκος πεσεῖται Μαῇ. 1012. oiov ἃ Κύπρις ἕρπει Hip. 558. ἕρκος dk ἀφίγμεϑα ;) πάντα rà τῶν ϑεῶν εἰς ἀφανὲς ἕρπει 

6. ποῖον γαίας £ 
Her. 442, λέκτρων φιλτάτοις £v &p-| Iph. T. 477. ἕρπει κατάντης συμφορὰ πρὸς τἀγαϑὸν Rh. 318. εἰς ποῖον 

εν Bac. 956, δολίοις βρόχων ἕρ- 
σιν 

ἕρπεις μῦϑον ; Hel. 323. Θησεὺς ὅδ᾽ 

El. 155. 

ἕρπει Her. F. 1154. μακρὰν ἕρπει 

Pi. ςερεὸν γῆς Hel. 860. 
ρματέζεσϑαι. d ας ἐς οἴκος £pua-| γῆρυς El. 754. κύκλῳ ἕρπει /Eol. ἔν, XIIL 8. ὀνείρων ἕρπομεν μιμήματα 

ἔξονται Inus fr. VII. 8. 
ἡμηνεύειν. ἡρμήνευσεν àv τὸν παῖδα ejusd. fr. XVIII. 3. ἕρπε Med. 333. Iph. T. 699. et 1411. ἕρπε νῦν Or. 

--τεϑνηκέναι Pol. fr. I. 5. 
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793. ἕρπ᾽ ἐς oixec Hec. 1019. et Àn.| 55. 

EPXE 

εὔπυργα ἐρύματα χϑονὸς Dan. 

434. ἕρπ᾽ εἰς τὸ δεινὸν Med. 403.| 1. 

ἕρπε πρὸς βαλβῖδα λυπηρὰν [Me ib.|Epvgvóc. 

1245. ἕρπε δεῦρ᾽ ὑπ᾽ ἀγκάλας An. 

723) ἕρπε Δελφῶν εἰς ϑεόδμητον πό- 

λιν ib. 1204. ἕρπε πᾶς κατ᾽ ἴχνος 

αὐτῶν Rh. 690. ἕρπ᾽ "Ολυμπον Tr. 

92. ἕρπ᾽ ἀπ᾽ οἴκων Hel. 484. ἕρπετ᾽ 

εἴσω Cy. 844. εἰς ὄχλον ἕρπειν ΟΥ. 

108. ἐπὶ κῶμον ἕρπειν Ογ. 444. κύ- 

Awoc ἑρπέσης κύκλῳ Cress. fr. VIII. 
εἷρπ᾽ ἄναυδος Ph. 4l. εἷρπ᾽ ἀγύρτης 

τις λάτρις Rh. 715. πρὸς φδὰς εἷρπε 

Cy. 422. εἰς πρῶραν cipre Hel. 1598. 

εἷρπ᾽ ἄνω τε kai κάτω Her. F. 953. 
ἡνίχ᾽ &iprov ἐνθάδε El. 621. 

'"Epmeróv. ἑρπετῶν ἀγρίων ἄκη An. 
268. 

"Efjew. ἔῤῥεις Or. 328. et Tr. 173. 

ἔῤῥοι τᾶς ἡσύχβ προνοίας Or. 1407. 

ἐῤῥέτω πρόπας δόμος Ph. 627. ἔῤῥει 
σῶν κασιγνήτων βίος ib. 1278. πᾶς 
δόμος ἔῤῥοι Med. 114. μάταν μόχϑος 
ἔῤῥει τῶν τέκνων ib. 1261. ἔῤῥ᾽, ai- 
σχροποιὲ ib. 1346. ἔῤῥ᾽ αἰϑέριον--- 
φάρος An. 831. σκῆπτρα ἐῤῥέτω τάδ᾽ 
ἐπὶ γαῖαν ib. 1224. ὃς χρῆν ϑανόντας 
ἔῤῥειν Sup. 1112. ἔῤῥει φόως σκήῆπ- 

τρων Iph. T. 187. ἐξ οἵων κακῶν ἔῤ- 
psc ib. 379. ἔῤῥει «ρατιὰ Rh. 747. 
ἡ πατρὶς ἔῤῥει, kai τέκνα, kal πόσις 

Tr. 107. ἔῤῥει νὺξ αὐτὰ, καὶ δαίμων 

ib. 204. ὡς ἔῤῥεις μάτην Hel. 1236. 
ἡ μὲν ἔῤῥει συμφοραῖς Ion. 699. ἔῤῥει 
παῖς---μοι ib. 902. cf. v. 917. κατὰ 

κυμάτων ἔῤῥοι Her. F. 651. £p, 

ἐδὲν εἰδὼς El. 952. £pe vvv αὐτὸς --- 

Al. 737. 
Ἐρυγγάώνειν. 
Cy. 521. 

'"EpvSe(a. τὸν τρισώματον βοτῆρ᾽ '"Epv- 
ϑείας Her. F. 424. 

᾿Ερύϑημα προσώπαε Ph. 1495. 
'"Epv9pai, nom. urbis. Ὑσίας T Ἔρυ- 
ϑράς S, ai—Dac. 750. 

'Epóxew. μή τοί μ᾽ ἔρυκε δρᾷν παρε- 
σκευασμένον Her. 691. ὅτοι τὸ δει- 

λὸν---ϑανεῖν ἐρύκει μὲ Her. F. 317. 

"Ἔρυμα. τί δῆτ᾽ ἔρυμά μοι γενήσεται ; 

Ph. 990. ἔρυμα δώμασι Med. 597. 
ἔρυμα πολεμίας χερὸς ib. 1922. ἀσπί- 

δος ἔρυμα Iph. Α. 189. ἔρυμα δακρυό- 

ἐντ᾽ ἀκέσας πατρίδος ἐλομένας 19. 
792. vid. not. ἔρνμα Δυδίας Dac. 

, » 9. Ν ς » 

ἐρυγγάνω avrov ἡδέως 

ἐρυμνῶν δωμάτων Hel. 

68. 
"Epxso Sa. ἔρχεται σπεδῇ ποδὸς lec. 

210. ἐπὶ μεῖζον ἔρχεται ib. 380. 

τίς 00 ἀγὼν φόνιος ἔρχεται Or. 334. 

διὰ φόβε ἔρχομαι ib. 755. ἔρχεταί σοι 

πικρὸν ϑέαμα ib. 949. ἔλεος ὅδ᾽ ἔρ- 

χέται τῶν Saveuévov ὕπερ ib. 966. 

tic ἀγῶν᾽ ἔρχῃ λόγων Ph. 937. et An. 

233. ἔρχεται τιμὰ γυναικείῳ γένει 

Med. 417. ἔρχομαι κατὰ χϑονὸς ΑΙ. 

161. ἐκ sic αὔριον---ἔρχεται κακὸν 

ib. 322. πρὸς αἶπος ἔρχεται ib. 503. 

ἀγὼν ὅδ᾽ ἄλλος ἔρχεται γόων Sup. 

71. ἐνταῦϑα δὴ καλλίνικος ἔρχομαι 
ib. 1059. σωτηρίαν “Ἕλλησι 0008 

ἔρχομαι νικηφόρον Iph. A. 1474. £y 

εὐάλιον ἔρχεται πῦρ Iph. T. 3139; 

ἴσως εἰς βόλον τις ἔρχεται Rh. 730. 

κακῶν εἰς ἅμιλλαν ἔρχεται ΤΥ. 617. 

ἐπὶ καλὸν ἔρχομαι ὑμέναιον 1b.. 7732 

ἐπὶ τόδ᾽ ἔρχομαι Bac. 965. ἐπὶ δείν᾽ 

ἔρχη πάϑη ib. 969. διὰ πολέας ἔρχε- 

ται βάξις Hel. 225. ἔρχεται δή τιν᾽ 

εἰς τύχην τάδε ib. 1425. ἔρχῃ; & 

χρεὼν Her. F. 726. τὸ ϑεῖον ὡς 

ἄελπτον ἔρχεται ϑνητοῖσιν Alex. fr. 
XVIII. 1. εἰς ὅσ᾽ ἔρχεται κακὰ 

Cresph. fr. 1.2. δάμαρτα τὴν κακίτην 

γαυτολῶν ἐλήλυϑεν Or. 739. ὅστις 

ὧν ἐλήλυϑας ἑπτάτομον πύργωμα Θη- 

βαίας χϑονὸς Ph. 293. διὰ πόϑε 

ἐλήλυϑας ib. 387. ἐκ oio S, οἵ κακῶν 

ἐλήλυϑας Med. 1306. ἐπειδή γ᾽ εἰς 

μίασμ᾽ ἐλήλυϑας Hip. 946. ἐδ᾽ ἐπὶ 

τὸ κείνα βελόμενον ἐλήλυϑα Iph. A. 

1270. ᾧ δεῦρ᾽ ἐλήλυϑας ib. 1339. 

τοιαῦτα κἀγὼ σημανῶν ἐλήλυϑα Rh. 

275. ἐκ eic λόγες ἐλήλυϑα "Tr. 905. 
ἄγραν, ἣν φέρεσ᾽ ἐλήλυϑας Bac. 1199. 

λύπας ἅλις ἔχων ἐλήλυϑα Hel. 595. 

ἡνίκ ἦλϑες 'IMe | κατάσκοπος Hec. 

239. ἄρα κἄμ᾽ ἐπισφάξαι τάφῳ ἦλ- 

Sec; ib. 506. πρὸς τὸ δεινὸν ἤλϑετε; 

ib. 516. ἐλϑὲ, ὡς πίῃς---αἷμα ib. 

536. ἐλϑὲ, καὶ σήμῃνον ᾿Αργείοις 

τάδε ib. 604. ὅτ᾽ ἦλϑες δεῦρο ib. 004. 

ὃν ἦλϑεν ἐκ Τροίας ἔχων ib. 994. 

κραυγῆς àkecac 3A Sov 1b. 1109. ζῶντ᾽ 

ἦλϑες ᾿Αργείοις ἄγων ib. 1213. pi 

τις ἐς πετρῶν ἔλϑῃ βολὰς Or. 59. 

πόϑεν ποτ᾽ ἦλϑον δεῦρο; ib. 215. ὃ 



—£6 μάχην; ib. 601. 8X ἑκὼν ἦλϑον 

—£ASciy ib. 813. 

"aui τοῖσιν Οἰδέίπο ib. 886. 

Àb. 1338. cf. Hip. 

.174. cf. v. 775. 

Hip. 76. 
Ab. 510. 

EB,BXIE 

—tic ὄμματ᾽ ἐλϑεῖν ib. 461. ἐδ᾽ ἦλ- 
Sev ἐπὶ τὸν κοινὸν Ἑλλήνων νόμον ib. 
495. εἰς τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἦλϑε μα- 
τέρι ib. 6038. ὧν ὅνεικ᾽ ἦλϑον ib. 610. 
ἦλϑ᾽ εἰς "ϊλιον ib. 647. ὅτος ἦλϑ᾽ ὁ 
τὰς ἀρέτας ϑϑυγατέρας σπείρας ib. 
748. ἀλλὰ δῆτ᾽ ἔλϑω ; ib. 779. δό- 
μοισι τοῖς ἐμοῖς ἦλϑ᾽ ἀρὰ ib. 997. εἰς 
κοινὸς λόγος ἔλϑωμεν ib. 1099. Φω- 
κέων ἔλϑοι πόλιν ib. 1209. ἔλϑ᾽ ἐπί- 
xepov ἐμοῖς φίλοισι ib. 1300. ἦλϑον 
εἰς δόμες ib. 1400. ἔναντα ἦλϑε 10. 
1479. κᾷάμοι ἔλϑοι φαῦλος ψόγος Ph. 
94. & τι φαύλως ἦλϑε χϑόνα ib. 
112. ἐπεὶ πόϑο εἰς τέρψιν ἦλϑες ib. 
203. δὲ dstoc κυκλῶν πρόσωπον 
ἦλϑον ib. 367. spwric ἐς ἀλκὴν 
ἕνεκ᾽ ἤλθομεν πέρι lb. 424. ἀσύνετα 
ἤλϑες ib. δ78.. σὺν πολλοῖσιν ἦλϑες 

ib. 633. μηδὲ τὸ παρϑένιον πτερὸν 
σύναιμον εἰς λέ- 
εἰς ἔχϑος ἦλϑον 

ἐκ τᾶ δ᾽ 
ἐμοὶ τόδ᾽ ἦλϑε καὶ τέκνῳ κακόν; ib. 
936. ἦλϑον πρὸς κίνδυνον ᾿Αργείε 
δορός ; ib. 1087. ἐκ εἰς τόδ᾽ ἦλϑον 

1298. Ταρτάρε 
ἐλϑεῖν εἰς ἄβυσσα χάσματα Ph. 1599. 
εἰς ματρὸς ἦλϑον λέχος ib. 1608. πῶς 
ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἁμετέραν ἔλϑοι; Med. 

εἰ ἅλις ἔλϑοι Κύπρις 

xoc ἦλϑεν ib. 824. 

ἂρ. 630. πρὸς ἁμίλλας ἦλϑον μείζες 
ἀν. 1083. σώματα εἰς ἥβην ἦλϑε τέκ- 
γὼν ib. 1108. 849 ἦλϑέ πω σίδηρος 

ἦλϑον ἄρτι μοι γνώμης ἔσω 
λέκτρων ἀϑίκτων ἦλϑες εἰς 

συναλλαγὰς ib. 652. 8 σοι τάδ᾽ ἦλϑε 
δὴ μόνῳ κακὰ ib. 834. ὅταν ρένας 
Bib. 1108. ἐἰκ ἄν mor ἦλϑον εἰς 
τόδ᾽ αἰσχύνης ib. 1332. ϑάνατός μοι 
παιὰν ἔλϑοι ib. 1373. ὡς μή ποτ᾽ 
ἐλϑεῖν ὥφελ᾽ εἰς τεὐμὸν σόμα ib. 1412. 
κοινὸν τόδ᾽ ἄχος πᾶσι πολίταις ἦλϑεν 
ἀέλπτως ib. 1463. προλιπϑσ᾽ ἦλϑεν 
ἕδρας σκοτίας Al. 193. μὴ τοσόνδ᾽ 
ἔχϑοε κακὸν ib. 549. εἴ ἀνδρὸς ἔλ- 
οϑοις rà) γ᾽ εἰς χρείαν ποτὲ ib. 722. 
Sk ἦλϑες ἐν δέοντι ib. 8590. παρ᾽ εὖὺ- 
τυχῇ σοι πότμον ἦλϑεν--- ἄλγος ib. 

μή μοι μείζων ἔλϑοις ib. 980. 
πολλῶν μόχϑων ἦλϑε χεῖρας εἰς ἐμὰς 
ib. 1028. ΄᾿ ἐδ ἀμφὶ Πηλέως ἦλϑεν 
»-- φάτις ; An. 79. εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν 

βροτοῖσιν ἦλϑον ib. 853. 

ἔλϑῃ ib. 1097. 

pov ib. 116. 

εἰς χεῖρας ἦλϑε ib. 941. 
βαρον ἦλϑον ib. 1112. 
τὸν φόνον κεκτημένοι ib. 

βὲς ἦλϑες ib. 901. 

974. et ἘΠ. 918. 

“ἐπεὶ ἐς ἥβην ἦλϑεν ὡραίων 

EPXE 

τὰς ἐμὰς ib. 430. 
ἑτέρῳ λέχει ib. 489. 
ἀγγέλλεσα ib. 822. 

διὰ πυρὸς ἦλϑ᾽ 
ἐφ᾽ οἷσιν ἦλϑες 
συμφορειὶ πᾶσι 

ὅταν ἔλϑῃ 
πόλεμος εἰς ψῆφον πόλεως Sup. 481. 
πρὶν ἐλϑεῖν ξυμμάχοις δυσϑυμίαν lb. 
696. εἰ εἰς τόδ᾽ ἦλϑον ib. 1089. cf. 
v. 1091. Tr. 401. et Dan. 37. ὅταν 
ἔλϑοι μοι δίκα πατρῷος Sup. 1145. 
εἰς μεταβολὰς ἦλϑον Iph. A. 500. 
μήτ᾽ ---ἐλπὶς ἅδε ποτ᾽ ἔλϑοι ib. 786. 
δ᾽ ἐξ ̓ Ατρειδῶν ἦλϑέ μοι λόγος γά- 
pov ib. 842. μήτ᾽ εἰς ὄνειδος ἀμαϑὲς 
ἔλθωμεν ib. 999. Πηλέως εἰς γάμον 
ἦλϑον ib. 1044. μή τις ϑεῶν φϑόνος 

ταῦτ᾽ ἦλϑον διὰ Aó- 
ἐνταῦϑ᾽ ἂν ἦλϑον ib. 

πόϑεν ἦλϑ᾽ ἐπ’ ὀλέϑρῳ τὠμῷ: 

yov ib. 1194. 
1214. 
Τρ σι. dr ike ἔλθωμεν ib. 1392. 
cf. Iph. T. 904. εἰς ἔμπυρ᾽ ἤλϑε Iph. 
d 0534 le τὔνομ᾽ ἦλϑε τόδε ib. 39. 
πῶς Lavíac àv ἔλϑοιμ᾽ εἰς τέλος 10. 
83. ὄτοι μακρὸν ἤλϑομεν κώπῃ πό- 

ὅτε πνεῦμα διόϑεν ἦλϑε 
πώποτε ἴδ. 854. ἐπεὶ τὰ μητρὸς κακὰ 

vósor βάρ- 
οἰκεῖον ἦλϑον 

1171... εἰς 
καιρὸν ἦλϑες Rh. 52. cf. Tr. /39. et 
Hel. 1087. εἰς οἶκτον ἦλϑες πυρὶ 
κατῃ ϑαλωμένης ; Tr. 60. ἐκ εἰς ἀκρι- 

8K εἰς τοσᾶτον 
ἀμαϑίας ἐλϑεῖν δοκῶ ib. 972. cf. Ion. 

ὥς σοι Sáraroc 
ἦλϑε δυτυχὴς Tr. 1167. ὃ ἦλϑεν 
ἐπὶ τἀντίπαλον Bac. 278. ὅταν ὁ 
ϑεὸς εἰς τὸ σῶμ᾽ ἔλϑῃ πολὺς ib. 300. 
ὁπόταν βότρυος ἔλϑῃ γάνος ib. 381. 
πρὸς ϑεὸν εἰς μάχην ἐλϑεῖν ib. 636. 
πῶς ἐμὰς ἦλϑ᾽ εἰς χέρας ; ib. 1285. 
ὡς εἰς δεινὸν ἤλθομεν κακὸν ib. 1349. 
ἄκρατος ἐλϑὲ ϑηρὶ Cy. ὅ98. παρὰ 
μικρὸν ψυχὴν ἦλϑεν διακναῖσαι Her. 
297. εἰς πεῖραν ἔλθωμεν φίλων ib. 
910. φρόντις τις ἦλϑ᾽ οἰκεῖος ib. 634. 
ἐλϑεῖν ἐγγὺς δορὸς ib. 815. ἐκ ἐβέ- 
Aero ζῶν εἰς σὸν ἐλϑεῖν ὄμμα ib. 887. 
ἐπείπερ χεῖρας ἦλϑεν εἰς ἐμὰς Ib. 976. 
ἐ γάμων 
Hel. 12. εἰς τοσᾶτον ἤλϑομεν βάϑος 
κακῶν ib. 310. . ἦλϑες εἰς σφαγὰς ib. 
784. εἰς ταὐτὸν ἦλϑε τοῖς τεκᾶσι τὰς 
τρόπος ib. 949. ᾿ἐλϑεῖν διὰ μάχης σῷ 
συγγόνῳ ib. 984, χάρις ἀντὶ χάριτος 

LE z 
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ἐλϑέτω ib. 1250. ἵν᾽ ἐλϑεῖν βελό- 

μέσϑα τῆς τύχης ib. 1461. τί ποτε 

μερίμνης εἰς τόδ᾽ ἤἦλϑες; Ion. 244. 

ὡς ἔλϑῃ μητρὸς εἰς ὄψιν ποτὲ 1}. 389. 

εἰ γὰρ αἰσίως ἔλϑοιμεν ib. 411. ἠλ- 

Sec εἰς νόϑον τι“ λέκτρον ; ib. 545. 

σοὶ ἐς τί δόξης ἦλϑεν ἐκβαλεῖν τέκνον ; 

ib. 964. ϑεῶν ὅτ᾽ ἦλϑεν εἰς δόρυ ib. 

997. ὡς ϑᾶσσον ἔλϑωσ᾽ ἐς ἡδονὰς 

φρενῶν ib. 1180. παρ᾽ otav ἤλϑομεν 

sáu βία; ib. 1514. δδ᾽ ἦλϑε Aóy- 

χης ἐγγὺς Her. F. 160. τί καινὸν 

ἦλϑε δώμασι χρέος ; 1b. 530. τί δῆτα 

πρὸς σὲ καὶ γέροντ᾽ ἦλϑεν φόβος ; ib. 

544. ὕδρᾳ ἐλϑεῖν εἰς μάχην; λέοντί 

τε ib. 879. ἦλϑες γὰρ ὄντως δώματ᾽ 

εἰς de; ib. 610. ἦλϑες χρόνῳ ib. 

740. ὃς ἦλϑεν ἐς εὐνὰς Νύμφας τᾶς 

IL ib. 800. ἦλϑεν εἰκὼν 10. 1002. 

εἰς συναλγᾶντ᾽ ἦλϑον ib. 1202. ἔλ- 

Ser εἰς τάφον παίδων ib. 1390. δίκη 

τ ἂν ἦλϑεν Αἰγίσϑῳ El. 42. πρὶν 

εἰς ϑεὲς ἐλϑεῖν ib. 313. εἰς ὅπλ᾽ 

ἔλϑω ; ib. 377. ἣν ἔλϑῃ πύτις &U- 

τυχὴς σέϑεν ib. 690. πικρὸς δανεισ- 

μὸς ἦλϑε τῷ Savóvrt ib. 858. ἐκ ἄν 

ποτ᾽ ἦλϑες εἰς τόδε Spácse Dan. 65. 

5 "mi δολείας ποτὲ ζῶν ἑκὼν ἔλθῃς 

Ar. fr. IV. 2. ὀρϑῶς τοῖς πράσσεσιν 

κακὸν ἦλϑε ejusd. fr. XXXII. 2. 

κρείσσον᾽ ἦλθον εἰς τύχην Bel. fr. 

XXL 4. εἰς dpáviov πόλον ἦλϑε πά- 

λιν Chry. fr. VII. 11. ἠλϑε--τῆς ev- 

σεβείας χάρις ἐσϑλὴ Hip. fr. XVIII. 

4. εἰ εἰς γάμος ἔλϑοιμι Meleag. fr. 

IX.]. δυσώνυμον εἰς γῆρας ἐλϑεῖν 

CEno. fr. IV. 2. ἐμῇ ἦλϑε μητρὶ πρὸς 

λέχος “Ζεὺς Pi. fr. Vou. ἦλϑεν ἐπὶ 

χρυσόκερων ἔλαφον Tem. fr. XVIII. 

1. ὅταν ric ἐκ δόμων ἔλϑῃ νέκυς Fr. 

inc. LXXXVI. 4. πλὴν ὅταν ἔλϑῃ 

κρυερὰ Savára τελευτὴ Fr. inc. CLX. 

0. ὁπότε χρυσέας ἔρις ἀρνὸς ἤλυϑε 

Τανταλίδαις Or. 811. τὰ vavósara 

εἰς ἐμὲ καὶ yevérav ἐμὸν ἤλυϑε 10. 

1011. "Appovíac εἰς ὑμεναίες ἤλυϑον 

ϑρανίδαι Ph. 830. üár ἂν ἐπ᾽ ᾿Ιλιάσι 

ζυγὸς ἤλυϑεν δόλειος An. 301. δι 

ἄλσος ᾿Αρτέμιδος ἤλυϑον Iph. Α. 186. 

ναῶν εἰς ἀριϑμὸν ἤλυϑον 10. 281. εἰς 

ϑόρυβον ἐγὼ ἤλυϑον ib. 1349. σοὶ 

ἤλυϑον ἄγγελος Rh. 80. ἤλυϑ᾽ ἔχων 

«ρατιὰν ib. 263. εὐνὰς ἥλυϑον πρὸς 

"Ἕκτορος ib. 660, ἐπεὶ ἐπ’ ἀκτὰς ἤλυ- 

ΕΡΩΣ 

Sov Σκαμανδρίες "Tr. 374. ἤλυϑεν 
ἑσπέριον £c αὐλὰν Her. F. 895. ἤλυ- 

Sov ποτὶ σὰν ἀγροτέραν αὐλὰν El. 
167. καίριος ἤλυϑες ib. 598. ἐλϑὼν 
εἰς ᾿Αχαϊκὸν sparóv Hec. 287. Tpoía- 
Sev ἐλϑὼν Or. 357. κακῆς γυναικὸς 
ἐλϑόνϑ᾽ ϑνεκ᾽ εἰς Τροίας πέδον ib. 

521. ἐλϑὼ» --- πειράσομαι ib. 703. 
ὥσπερ ἐκ ἐλϑὼν 10. 796. εἰ λέγοιμ᾽ 
ἀςοῖσιν ἐλϑὼν 10. 778. γῆν Δελφίδ᾽ 
ἐλϑὼν ib. 1094. ἐλϑὼν ἐς οἴκϑαε ib. 
1220. ἐλϑὼν τὴν ᾿Αϑηναίων πόλιν 
ib. 1648. ἐλϑὼν ἄνασσε Σπαρτιάτι- 
δος xSovóc ib. 166]. ἐλϑὼν ἐρωτᾷ 
Φοῖβον Ph. 15. ἐλθόντα σὺν ὅπλοις 
ib. 514. εἰς πρόσοψιν τῆς ἐμῆς ἐλϑὼν 
γυναικὸς An. 686. κατ᾽ ὄμμ᾽ ἐλϑὼν 
μάχῃ ib. 1065. εἰς ἔμ᾽ ἐλϑὼν καὶ 
πόλιν Πανδίονος Sup. 562. Δαναΐ- 
δαισι διὰ μάχης ἐλϑὼν Iph. A. 1416. 
ἐπὶ πλεῖτον ἐλϑόντα Rh. 947. πυκ- 
vàc εἰς Τροίαν ὁδὲς ἐλϑόντα Tr. 236. 

εἰς Sabpar ἐλϑὼν Yon. 248. ἐπίκερος 

ἐλϑὼν ib. 297. διὰ μακρᾶς ἐλϑὼν 
κελεύϑα. ib. 549. εἰς ἀκμὴν ἐλθὼν 
φίλοις Her. F. ὅ82. ἐλϑὼν éc" Apyoc — 
Ar. fr. 1I. 6. ὑφ᾽ ἅρματ᾽ ἐλϑὼν Ζη- 
vóc Bel. fr. IV. ἐλϑόντ᾽ (i. e. ἐλ- 
Sóvre) εἰς μέσον μεταίχμιον Ph. 1370. 
εἰς κίνδυνον ἐλϑόντες μέγαν Hec. 244. 
ὑπὲρ μὲν ἄγαν ἐλϑόντες Med. 628. 
φίλβο ἐλϑόντας εἰς ὄψιν φίλων Iph. 
T. 902. εἰς ξύμβολ᾽ ἐλϑόντες Hel. 
298. εἰς ἕν ἐλθόντες τύχης ib. 748. 
εἰς κέλευσμ᾽ ἐλϑόντες ib. 1581. ἐλ- 

ϑῦσα Hec. 727. ἐλϑῦσα ἀμφὶ τὸν 
Κλυταιμνήτρας τάφον Or. 114. και 
κῶς ἐλϑθῦσα τῶν ἐμῶν τινι Iph. T. 
522. κλῃδὼν εἰς ς«ράτευμ᾽ ᾿Αχαιϊκὸν 
ἐλϑῦσα Tr. 663. παίδων ἐλϑδσ᾽ εἰς 
ἔρον Ion. 1227. τῷ βιαίῳ kdypío τὸ 
αλϑακὸν εἰς ταὐτὸν ἐλϑὸν Fr. inc. 

XXIV.2. ταῦτ᾽ εἰς ἕν ἐλϑόντα Ar. 

fr. XIV. 2. 
"Ἔρως. καμὲ r80 ἔρως ἔχει Ph. 625. 
ἔρωτι ϑυμὸν ἐκπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος Med. 

8. τᾶς ἀπλήςϑ κοίτας ἔρως 1b. 151. 
ἔρως σ᾽ ἠνάγκασε---ἐκσῶσαι δέμας ib. 
530. μέγαν ἔρωτα ib. 698. ἔρως 
τελεσφόρος παίδων ib. 714. καρδίαν 

κατέσχετο ἔρωτι δεινῷ Hip. 28. ἐρῶσ᾽ 
"ὔ 95» Ww - ᾽ , 

ἔρωτ᾽ ἔκδημον ib. 32. ἐκπεπληγμένη 

κέντροις ἔρωτος ib. 39. 8 τι ταύτῃ τόνδ᾽ 
» * - . » " 

ἔρωτα χρὴ πεσεῖν 1b. 41. ἐπεί μ᾽ ἔρως 
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ἔτρωσεν ib. 392. ἔρωτος ὅνεκα ψυχὴν 
ὑπείργασ- ὀλεῖς ; ib. 410. cf. v. 456. 

μαι εὖ ψυχὴν ἔρωτι ib. 505. φίλτρα 
ϑελκτήρια ἔρωτος ib. 510. πικρᾷ ἔρω- 
τος ἡττηϑήσομαι ib. 727. 
ἔρωτα ib. 775. 
ἔρως εἰς σὲ ib. 1430. 
ἐξάγει Al. 1083. 

των ἔρως ib. 178. 

ἔρως ἵππων Rh. 859. 
αὐτὸν £v9és κόρης Tr. 955. 

414. ἀἐκέτ᾽ ἔρως ib. 847. 
λονῆς ib. 977. 
γισὴν ib. 1006. 

μένα ἔρωτος ἀϑλίων γάμων Hel. 674. 
ἔρωτι παίδων Ion. 67. ἧς (sc. rvpav- 
ψίδος) λόγχαι πέρι πηδῶσ᾽ ἔρωτι Her. 
F. 66. ἔρωτι παιδὸς ἄρσενος σχεϑεὶς 
Dan. 6. ὅσοι εἰς ἔρωτα πίπτεσιν 
βροτῶν An. fr. XII. 1. 
ἔχομεν ejusd. fr. XIII. 1. 

'σοφώτερος Antig. fr. VI. 3. τὸ μαί- 
γεσϑαι ἦν ἔρως βροτοῖς ejusd. fr. VII. 
ἔρως ἀργὸν καπὶ τοῖς ἀργοῖς ἔφυ Dan. 
T. V. 1,  p' ἔρως ἕλοι ποτὲ κ. τ. À. 
Dic. fr. 1. 1. 

ἑνὸς ἔρωτος ὄντος CEd. fr. XV. y 65 

vaSeráutvoc ἔρως μᾶλλον 
πιέζει St. fr. II. 1. μοσικὸν ἔρως δι- 
'δάσκει ejusd. fr. VIII. 2. ἔρως βίο 
Fr. inc. LXXXI. 9. παίδευμα ἔρως 
σοφίας Fr. inc. CLXV, 1. βροτοῖς 
ἔρωτες ὡς κακὸν μέγα Med. 330. ἔ. 
perec ὑπὲρ ἄγαν ἐλϑόντες ib. 697. 
τῷ σοφίᾳ παρέδρες πέμπειν ἔρωτας ib. 
, SX ὁσίων ἐρώτων Hip. 764. 
τὸς προπότας ϑιάσος ἐρώτων Rh. 362. 
λωτᾷ ἔρωτες "Tr. 439. ϑελξίφρονες 
ἔρωτες Bac. 403. ἔρωτας ἀσκῶσα 
Hel. 1109. ἔρωτας μυρίας τρέφειν 
Bel, fr. XV. 6. φίλες ἔρωτας Dic. fr, 

ἀλγεινὸν 
ἐκ ἀνώνυμος πεσὼν 

ἔρως τις μ᾽ 
τίν᾽ εἰς ἔρωτα τῆσδε 

κηδείας μολών ; Sup. 137. xpupá- 
ταραχὴ ἀδελφῶν 

τις 0 ἔρωτα γίγνεται Iph. A. 508. 
ὃς τᾶς 'EA£vac ἐν---- βλεφάροισιν ἔρωτα 
δέδωκας ib. 585. ἔρωτι αὐτὸς ἐπτοάϑης 
10. 586. δεινὸς ἔρως σρατείας ib. 808. 

ἔρως ἐτόξευσ᾽ 
τῆσδ᾽ 

ἔρωτ᾽ ἐξαίρετον Μαινάδος ὑπέτη ib. 
ἔρωτα καλ- 

ἔχων ἔρωτος ἀνταγω- 
τί εἰς ἔρωτα T80r 

πέπτωκας μέγαν; Dac. 811. πεῖο- 

᾿Ερωτᾷν. 

» ^ 

ἔρωτα δεινὸν 

(Tov » o» ν᾽ . , L4 - , M £s ἔρως 10. 2. εἰς ἔρωτα πᾶς ἀνὴρ 

Ἔς, pro εἰς. 
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VILI.2, εκ αὐϑαίρετοι βροτοῖς ἔρωτες 
ib. 4. αἰσχρὸς ἔρωτας δημοτῶν διω- 
κάϑειν Er. fr. II. 25. ἔρωτες ἡμῖν 
εἶσι παντοῖοι βία Rha. fr. IT. 1. δει. 
voic ἔρωσιν Fr. fal. cit. II. 9. 2) 
"Epec, deus amoris, Cupido, Hip. 
525. 534. 538. et 1274. Iph. A.548. 
Tr. 840. And. fr. VII. 1. Aug. fr. 
III. 1. et Hip. fr. VI. 3. 

ἐρώτα Hec. 238. πότερον 
ἐρωτᾷν, T) κλύειν ἐμδ ϑέλεις ; Or. 
1570. ἐλϑὼν ἐρωτᾷ Φοῖβον Ph. 15. 
σ᾽ ἐρωτῶ πρῶτον, ὧν χρήζω τυχεῖν 
ib. 890. cf. v. 1637. ὀρϑῶς μ᾽ ἐρω- 
τᾷς ib. 937. ὑμᾶς ἐρωτῶ An. 548. 
μέλλων σ᾽ ἐρωτᾷν Sup. 838. τί τάσδ᾽ 
ἐρωτᾷς ; ib. 1045. ἤν γ᾽ ἐρωτᾷς εἰἶ- 
κότα Iph. A. 1184. ἐκ ἄλλ᾽ ἐρωτῶ 
ib. 1135. 8 τᾶτ᾽ ἐρωτῶ Iph. T. 501. 
ἐρωτᾷς d λέγειν ἔχοντά με ib. 659. 
παρέσας ἀμφὶ τάσδ᾽ ἐρώτα Ion. 236. 
τί χρῆμ᾽ ἐρωτᾷς ; ib. 266. et 276. 
τὸν Πράκλειον πατέρα---ἐρωτῶ Her. 
F. 141. ἐρωτᾷς ἄθλι ἑρμηνεύματα 
ib. 1137. ἐρωτῶν σ᾽ εἰς ἄπις᾽ ἀφίξο-: 
pat Iph. T. 782. Δίρφην ἐρωτῶν 
Her. F. 185. ἡμᾶς ἀκᾶσαι (sc. χρεὼν) 
τες ἐρωτῶντας τάδε Hec. 237. dc ày 
δυναίμην ἐρωτῆσαι τάδε Sup. 853. 
ἐλθών σ᾽ ἠρώτησα, πῶς κ. τ. À. Iph. 
T..82. μηδ᾽ ἐρωτήσῃς πέρα ib. 554. 
ἀπέτην r8T ἐρωτῆσαι σαφῶς Hel. 543. 
ὁ πώποτ᾽ ἠρώτησα Phoen. fr. IX. 8. 
εἰφ᾽, ἃ "v ἐρωτήσω cc Iph. A. 1129. 
ἐρωτᾶσθαι ϑέλω ib. 1130. ἐρωτηθεὶς 
Med. 501. 

ἐς οἷδμ᾽ ἁλὸς Hec. 26. 
&c'réXog ih. 8178. ἐξ εὐ ib. 927. 
ἐς oikec ib. 932. et 1019. Or. 1119. 
1211. et 1220. Ph. 16. An. 48. 434. 
et 1171. Iph. A. 1414. Iph. T. 201. 
Tr. 388. Bac. 841. Cy. 593. Hel. 
324. 1089. 1093. 1295. et 1671. et 
Ion. 915. etc. πατρῷον £c οἶκον Hec. 
952. ἐς ἀΐδα πορθμὸν ib. 1105. $pv- 
γῶν £c αἷαν ib. 1141. ἐς χέρας ib. 
1242. Rh. 260. ἐς πάτραν Hec. 1291. 
Iph. T. 535. à πετρῶν βολὰς Or. 
99. ἐς Μυκηναίος ib. 101. ἐς εὐνὴν 
ib. 227. Med. 265. ἐς ὀρθὸν Or. 
231. Med. 1166. ἔργον ἐς ἀνοσιώ-: 
τατον Or. 286. ἐς Τροίαν ib. 378. 
ἐς ἐμὲ ib. 394. Iph. T. 65. σκῆψιν 
ἐς ποίαν Or, 747. ic οἷδμα πόντα ib. 
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992. ἐς φρορὰν δόμων ib. 1252. 

ἀρκυτάταν μηχανὰν ib. 1422. ἐς kó- 

pac ib. 1469. ἐς ᾿Αργείες ib. 1610. 

λειμῶν᾽ ἐς Ἥρας καὶ Κιθαιρῶνος λέ- 

vac Ph. 24. ἐς ταὐτὸν 10. 38. et 

1414. Rh. 968. ἐς σκοτεινὰς περι- 

βολὰς Ph. 283. ἐχθρὲς ἐς ἄνδρας ib. 

361. ἐς ἀλκὴν 1b. 424. Med. 264. 

Sup. 679. Hel. 986. et 1395. ἐς 
μάχην Ph. 601. £c αὑτὸν ἀμαθίαν 

ὀφλισκάνει 10..770. ἐς λόγος ib. 778. 

σηκὸν ἐς μελαμβαθῆ δράκοντος ib. 

1017. ἐς ὄδας ib. 1157. ἐς " Apyyoc 

*b. 1373. Iph. A. 1191. Iph. T. 774. 
ler. 269. Her. F. 1387. et Ar. fr. 
II. 6. ἐς γαῖαν Ph. 1420. τέθριππα 
ἐς ἅρματα λεύσσων ἀελίϑ ib. 1555. 

Κόλχων ἐς aiav Med. 2. ἐς ὄψιν 

τὰν ἁμετέραν ib. 173. Ἑλλάδ᾽ ἐς 

ἀντίπορον ib. 210. ἐς ἄλλην γαΐαν 
ib. 1024. ἐς ἄλλο σχῆμ᾽ ámosávrsc 
βία ib. 1039. ἐς ὑμᾶς 1b. 1077. ἐς 
ἀΐδαν ib. 1110. Sup. 1004. ἐς ἅλμαν 

Med. 1286. ἐς αἰθέρος βάθος ib. 

1297, ἐς "Hpac τέμενος ib. 1379. 

πρᾶπτον ἐς ἄδην st(xo ib. 1366. ἐς 
τόδ᾽ ἡμέρας Al. 9.. ἐς γῆρας ib. 53. 

ἐς κοίτην ib. 186. νεκύων ἐς αὐλὰν 

ib. 261. ἐς δόμες ib. 544. νεανίας 

λόγες ῥίπτων ἐς ἡμᾶς ib. 683. ἐς 

'Aóufre δόμες ib. 751. £c τήνδ᾽ 

icíav ib. 753. ἐς τάφον ib. 83l. 

τύμβε τάφρον ἐς κοίλην 1b. 900. λέκ- 
ἴρων κοίτας ἐς ἐρήμες ib. 928. βλέ- 

Vor ἐς αὐτὴν ib. 1124. ἐς Πυθὼ An. 

52. ἐς τὸ λοιπὸν ib. 55. 'Ióaíav ἐς 

νάπαν ib. 274. £c ἐσθλὲς 1b. 1281. 

£c ἄλλον Sup. 483. ἐς παραιβάτας 

ib. 679. κοινὸν ἐς ἄδην ib. 797. ἐς 

οἰκέτας ib. 870. ἐς πολίτας ib. 871. 

ἐς ᾿Αργείαν χϑόνα ib. 1184. Tr. 875. 

£c γαίας pvx8c Sup. 1205. κοίνω- 

σον μῦθον ἐς ἡμᾶς Iph. A. 44. ἐς ἔριν 

ib. 319. Iph. T. 1149. ἐς Αὐλιν 

Iph. Δ. 850. Iph. T. 818, ἐς κοινὸν 
Iph. A. 408. ἐς Τροίας πέργαμα Tb. 

580. ἐς τὸ πρόσθεν πωλικῶν ζυγῶν 

ib. 619, ἐς ἄλλα δώματα ib. 670. ἐὸ 

τὸ Τροίας Φοιβήϊον δάπεδον ib. 755. 

ἐς ἀλλήλας ib. 790. “ἐς ἀνθρώπες ib. 

799 . ὕβριν ἐς ἡμᾶς ὕβρισε ib. 961. 

EX 

ἐς τίνα; SC. ϑόρυβον ib. 1349. éc 

ἄρκυν Iph. T. 77. ἐς Ἑλλάδ᾽ ἵἹππιόν 

τ᾽ "Apyoc ib. 700. δοκῶν ἐς ἡμᾶς 

φάσγανον βαλεῖν ib. 785. πατρίδ᾽ ἐς 

᾿Αργείαν ib. 879. ἐς δίκην ib. 961. 

ἐς ἁγνὸν Φοίβε πέδον ib. 972. ἐς 

Ἑλλάδα ib. 1068. et Hel. 1027. ἐς 

ἁμίλλας χαρίτων Iph. T. 1147. ἐς 

ὄλυμπον 10. 1269. ὡς μὴ μέμψιν ἐς 

ἡμᾶς εἴπῃς Rh. 51]. ποίμνας ἐς ἄκρας 

ib. 2929. ἐς δαῖτα ib. 325. et Ion. 

1168. ἐς οἶκον Rh. 369. ἐς αὔριον 

ib. 600. ϑρασὺς ἐς ἡμᾶς ib. 707. ἐς 

εὐὐὸρα πατρὸὲ δίνας ib. 927. ἐς τάνδ᾽ 

ἄταν Tr. 137. ἐς ᾿Αργείων «ρατὸν 

ib. 342. ἐς δε ib. 442. et 445. σὰς 

ἐς ὠλένας ib. 1142. ἐς τὴν Κύπριν 

Bac. 318. ἐς τὸν Βρόμιον ib. 375. 

ἐς τὸν τύραννον 10. 775. éc Ἕλληνας 

10. 778. ἐς ὄρος, ἐς ὄρος ib. 984. ἐς 

δρθὸν αἰθέρα ib. 1071. μακάρων ἐς 

αἶαν ib. 1337. ἐς Αἰτναίαν πέτραν 

Cy.20. ἐς ἅλμην ib. 165. ἐς ἀνδρὸς 

ἀνοσία γνώμην ἵν. 347. áp' ἐς τοσόνδ᾽ 

ἀφίξομαι; ib. 619. ἐς ἐμὴν πάτραν 

ib..699. τόδ᾽ ὕβρισμ᾽ ἐς ἡμᾶς ἠξίω- 

σεν ὑβρίσαι Her. 18. ἐς κίνδυνον Ib. 

149. ἐς ἀμβολὰς ib. 271. et Hel. 

1313. ἔχω προϑυμίαν τοσήνδ᾽ ἐς ὑμᾶς 

Her. 412. ἐς ἔργον ib. 672. ἐς ἥβην 

ὡραίων γάμων Hel. 12, Φρυγῶν ἐς 

ἀλκὴν ib. 42. ἐς οἶκον Πρωτέως 1b. 

46. ἐς Ἴλιον ib. 58. ἐς κέλευϑα às£- 

ρων ib. 350. δάμαρτος ἐς χέρας ib. 

572. πατέρ᾽ ἐς ἐραγὸν ib. 619. πι- 

κρὰς ἐς ἀρχὰς ib. 667. ἐς ἁρπαγὰς 

ib 910. sXayíec ἐς ἀγκάλας ib. 

1068. et 1452. ἐς αἰϑέρ᾽ οἴχεται ib. 

1235. ἐς oiópa ib. 1282. 1604. et 

1611. νάρϑηκας ἐς ἱερὲς ib. 1377. 

£c οἷδμα πόντιον ib. 1412. ἐς ὀρόφϑε 

Φοίβε Ion. 89. ἐς παῖδα τὸν σὸν ib. 

412. ἐς οἶκον ἀλλότριον ib. 607. ἐς 

δάμαρτα σὴν ib. 614. ἐς ἂς ib. 696. 

et 1521. μέγαν ἐς ὄλβον ib. 708. 

σκηνὰς ἐς ἱερὰς ib. 806. ἐς τί δόξης ; 

ib. 964. £c αὐλὲς ib. 1177. ἐς κρα- 

τῆρα καινὸν eod. vers. ἐς ἡδονὰς φρε- 

vov ib. 1180. εὐπτέρες ἐς αὐχένας 

ib. 1900. ἐς πόλιν ᾿Αϑηνῶν ib. 1269. 

Κέκροπος ἐς ἄντρα ib. 1400. £c ἀγ- 

κάλας ib. 1598. et Her. F. 1362. ἐς 

de Her. F. 24. et Eu. fr. 1II. 1. ἐς 

ὕρφναν Her. F. 352. ἑσπέριον ἐς aUe 
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Adv ib. 395. τὸν 

ἀΐδαν 10. 427. ἐς ἐρανὸν ib. 498. 

ἐς φάος μολὼν ib. 524. πόϑεν ἐς 
ὑμᾶς ἠδ᾽ ἐσῆλϑ᾽ ἀϑυμία ; ib. 552. 
ἐς τὰς αὐγὰς áXe ib. 660. ἐς 
εὐνὰς Νύμφας ib. 800. ἐς ἀγώνων 
ἅμιλλαν ib. 812. ἐς ἐμβολὴν ib. 869. 
ἐς Οὔλυμπον ib. 872. μέσον ἐς ἀν- 
δρῶνα ib. 954. κλινϑεὶς ἐς ὦδας ib. 
956. ἐς τίνα sevaypóv, ἣ γόον ; ib. 
1025. ἐς ἄλλην τιν᾽ ὁρμήσω πόλιν; 
ib. 1280. νυμφικὰς ἐς εὐνὰς El. 1200. 
Φωκέων ἐς αἶαν ib. 1287. ἐς ὄγκον 
τύχης Alcmaon. fr. II. 2. ἐς ἀργίαν 
βλέπειν Antiop. fr. XIV. 2. ἐς τέλος 
ejusd. fr. XVIII. 3. ἐς εὐνὴν ejusd. 
fr. XXX. 8. ἐς Θήβης πέδον Phry. 
EmI.2. ἐς χϑόνιον χάσμα Pi. fr. I. 
1. ἐς δρώμενον πᾶν ἰδεῖν Sis. fr. I. 
ZI. £c ai3épa πολὺν Fr. inc. CLIV. 
9. 2) ἔς re, usque dum, donec. ἔς 
T ἂν ἔκδημος χϑονὸς Hip. 659. ἔς 7 
àv αἰὼν ὀὐμὸς ἀντέχῃ ΑἹ, 338. ἔς τ᾽ 
ἂν---ἔλϑω Απ. 1207. ἔς τ᾽ ἂν ὄμμα- 
τος ὄψις Κύκλωπος ἐξαμιλληϑῇ πυρὶ 
Cy. 623. 

᾿Εσαιεὶ Or. 828. 
᾿Εσακοντίζειν. αἵματος ἀποῤῥοαὶ ἐς 
οἷδμ’ ἐσηκόντιζον Hel. 1604. 

᾿Βσαῦϑις Sup. 551. 
"Ecaópiy Rh. 96. 
Ἐσείδειν. ὄψιν, ἃν ἐσεῖδον ἀμφὶ σὲ 
Hec. 705. ἐπεὶ τάσδ᾽ ἐσεῖδεν εὐτυχεῖς 
πύλας Ph. 1170. ὡς ἐσεῖδε κόσμον 
Med. 1156. ἥτις πόσιν--- ϑανόντ᾽ 
ἐσεῖδον An. 9. ὡς ἐσεῖδες μαςὸν ib. 
630. πικρὲς ἐσεῖδες γάμες Sup. 833. 
ἐσεῖδον, oiov ἦν κτείνειν τέκνα Iph. A. 
490. ἐσεῖδόν c ἀσμένη ib. 640. cf. 
Bac. 609. et Her. F. 594. ὡς ἐσεῖδεν 
ἐπὶ σφαγὰς σείχεσαν---κόρην Iph. A. 
1547. ὡς ἐσείδομεν πρᾶργε πεσόντα 
Iph. T. 308. 
νήματα ib. 1354. ὡς ἐσεῖδε (sc. τὸ 
πῦρ) Bac. 624. τὴν εὐγένειαν τῆς 
τύχης νικωμένην---ἐσεῖδον Mer. 235. 
τὰ μάντεων ἐσεῖδον, ὡς φαῦλ᾽ ἐςὲ Hel. 
751. ὄὶν σφάγιον ἐσεῖδον El. 514. 
T8 ποτε ϑείαν 'EA£vo ψυχὰ»---ἐσίδω ; 
Hec. 88...ὄ ὅν ποτ᾽ ἐγὼ νύμφαν τ᾽ ἐσί- 
δοιμι---διακναιομένες Med. 163. μὴ 
"ción νεκρὸν El. 961. ἐσιδὼν Iph. T. 
84. ματρὸς uasóv ἐσιδὼν Or. 839. 
ὦ συγνοτάτην Τροίαν ἐσιδὼν Rh, 734. 
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πολυδάκρυτον ἐς 

ὡς ἐσείδομεν δόλια τεχ- 
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χρονίαν σ᾽ ἐσιδὼν El. 1308. ἐσιδξ σ᾽ 
οἰκτρὰ ὄσσων δάκρυα Sup. 48. τέκνα 
ϑανόντ᾽ ἐσιδέσϑαι ib. 1122. 

᾿Εσέρχεσϑαι. ἐπεὶ πετραίαν τήνδ᾽ ἐσήλ- 
Sousv χϑόνα Cy. 381. ἄκοε, ὧν μ᾽ 
ἐσῆλϑεν Ion. 1539. cf. Her. F. 302. 
πόϑεν ἐς ὑμᾶς ἥδ᾽ ἐσῆλϑ᾽ ἀϑυμία ; 
Her. F. 552. ἄρτι μ᾽ ἐσῆλϑέ τι El. 
619. τὰ κακῶς οἴκος ἐσελθόντα Er. 
ft. IE. 13. 

Ἔσϑημα. βαρβάροις ἐσθήμασι Tr. 991. 
Ἐσϑής. ἐκ δ᾽ ἑλᾶσα κεδρίνων δόμων 
ἐσθῆτα Al. 159. ἐσϑῆτι καὶ κόσμῳ 
πρέπει lb. 1053. ὡς ἐσϑῆτι δυσμόρφῳ 
πρέπει Hel. 1220. ἀντὶ τῆς ἀχλαινίας 
ἐσϑῆτα λήψῃ ib. 1299. ἐσϑῆτα ἐξάλ- 
λαξον ib. 1313. χρειοῖ ἐσϑῆτος Her. 
F.52. à7 ἀμφὶ xpor ἐσϑῆτες Hel. 
428. 2) inde particip. ἠσϑημένος. 
ναυφϑόροις ἠσϑημένοι πέπλοισιν Hel. 
1558. 

᾿Εσϑίειν. τὸν τυρὸν ἤσϑιον Cy. 232. 
᾿Εσϑλός. ἐσϑλὸς ἀνὴρ Hec. 307. τι- 
μᾷν τὸν ἐσθλὸν ib. 327. ὁ ἐσϑλὸς, 
ἐσθλὸς ib. 597. ἐσϑλᾷ ἀνδρὸς ib. 
844, ἐσϑλδ πατρὸς Med. 406. et 
Her. 116. 236. et 299. ἐπεί μιν ἐσ- 
ϑλὸν ὄντ᾽ &rísaua. Hip. 1254. ἀν- 
Opóc ἐσθλᾷ παῖδα An. 873. ποιμέν᾽ 
ἐσϑλὸν Sup. 191. αὐτὸς ἐσθλὸς ὧν 
Iph. A. 625. ὁ γάμος ἐκ ἐσϑλὸς ὧν 
Iph. T. 819. ἐσϑλὸς ἐσϑλᾷ mai Rh. 
388. ὦ μῆτερ £c 9A8 παιδὸς Her. 642. 
ὁ ἐσθλὸς ᾿Ιόλεως ib. 936. ὅστις ἐσ- 
ϑλὸς ἦ Ιοη. 80. ἡνίκ᾽ ἐσθλὸς ἦν ib. 
977. £e 3A8 ἔκυρσα δαίμονος ib. 1269, 
τὸν ἐσθλὸν ὄντα ib. 1319. ἄνδρ᾽ ἐσ- 
ϑλὸν ὠφελᾶντας Her. F. 1335. ἀν- 
δρὸς ὑπ’ ἐσϑλξ JEg. fr. VI. ὃδδλον 
£c3Aóv  Melan. fr. VI. 1. πεφυκὼς 
ἐσϑδλὸς St. fr. I. 9. λόγος ἐσϑλὸς 
Fr. inc. LIX. 2. ἀνδρὸς ἐσϑλᾶ καὶ 
φίλβ παραίνεσις Fr. inc. LXXV. 2. 
ψήφη τὸν ἐσθλὸν κἀν μυχῷ δείκνυσι 
γῆς Fr. inc. B. 42. ἐσϑλῶν γενέσϑαι 
Hec. 380. ὅταν αἰσχρὰ τοῖσιν ἐσ- 
λοῖσιν δοκῇ Hip. 4}1. ἐς ἐσϑλὲς 
An. 128]. ἐπ᾽ ἐσϑλοῖσιν γάμοις Iph. 
A. 609. παρ᾽ ἐσϑλοῖς ἀνδράσιν Her. 
202. γαμεῖν ἀπ’ ἐσϑλῶν ib. 300. 
ἐξ ἐσθλῶν φὺς ib. 326. ἐσϑλῶν κακίες 
ἐνίοτ᾽ εὐτυχέςξεροι Hel. 1229. πατέρων 
ἀπ᾽ ἐσθλῶν àca lon. 620. ἐσϑλὲς 
μισεῖ ib. 028. μάντεσιν ἐσϑλοῖς ib. 
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1190. εἰς τέλος οἱ ἐσθλοὶ τυγχάνϑεσιν |'EcoutZaw. 
ἀξίων 10. 162]. τὰ κακὰ παράδειγμα 
τοῖς ἐσθλοῖσιν El. 1085. ἐσϑλῶν ἀπ’ 

ἀνδρῶν ἐσϑλὰ γίγνεσϑαι τέκνα Alc- 
mzaon. fr. VIII. 2. cf. Antiop. fr. 
XVIII. 2. ἐσϑλῶν ὅταν τύχωσι τῶν 
ἐρωμένων And. fr. XII. 2. ὀλίγοι ἐσ- 
Soi κρείσσονες πολλῶν κακῶν Ar. fr. 
XIII ἐσϑλοῖν ἀμφοῖν ἐσϑλὸν ἀμ- 
φοῖν ἔκγονον Meleag. fr. X. 8, ὅτ᾽ 
δδὲν ἄεϑλον ὄἄτε τοῖς ἐσϑλοῖσιν ἦν 

Sis. fr. I. 3. £v ἐσϑλοῖσιν λέγειν Tel. 
fr. XI. 2, ἐσϑλῶν νεανιῶν Tem. fr. 
VI. 2. ἄρχεσϑαι χρεὼν kak8c vm 
ἐσθλῶν Fr. inc. XLI. 2. ἐν ἐσϑλοῖς 

καϑήσεσϑ᾽ ἄνολβοι Fr. inc. CXVII. 
.2. μετὰ---ἐσθλῶν τῶν φίλων Fr. inc. 
CLII. 7. δόξαν ἐσϑλὴν κομίζεται 
Hip. 432. ἐσϑλῆς γυναικὸς Al. 198. 
cf. v. 420. 618. et 1086. Cress. fr. 
XI. 4. Inus fr. VII. 5. Melan. fr. 
VIT. 2. Meleag. fr. XII. 2. Fr. inc. 
ALVIII. 2. XLIX/.3. et L..2.: ἐσὲ 
σλῆς ἐκ μητρὸς An. 624. τῆς εὖσε- 
βείας χάρις ἐσθλὴ Hip. fr. XVIII. 6. 

ἐπ’ £o3Aaic συμφοραῖσι ΑἹ. 1158. 
φήμας ἐσϑλὰς Hel. 1298. δίδαξιν 
£o3As8 Hec. 601. ἐσϑλὸν σαφὲς αἰεὶ 
Iph. 4. 560. τόδ᾽ ἐσθλὸν πατρὸς Tr. 

789. κακῷ ἐσϑλὸν 8 συμμίγνυται 
Ion. 1017. ἐσϑλόν τι δράσας Her. 
F.187. ἐσϑλόν τι μηνύσειας El. 620. 
ἐν κήδει ὧν ἐσθλῷ Antig. fr. VIII. 3. 
πεφύκαμεν εἰς ἔσϑλ᾽ ἀμηχανώταται 
Med. 408. ἐκ τῶν ἐσϑλῶν αἰσχρὰ 
μηχανώμεϑα Ηϊρ. 881. ἀπ᾽ ἐσθλῶν 
δωμάτων An. 778. ξύνισμεν πάν᾽--- 
ἐσθλὰ Sup. 1176. ἐσϑλῶν κυρήσεις 
Iph. A. 1035. ἀκόσεται ἐσθλὰ Her. 
999. ἐσϑλῶν ἀμοιβὰς Hel. 158. ἐκ 

" ἂν yévotro χωρὶς ἐσθλὰ kai κακὰ /Eol. 

fr. VI. 3. 8 yàp ἐσϑλὰ karSav&ci 
κερτομεῖν ἐπ᾿ ἀνδράσι Antig. fr. fin. 
κειμήλι᾽ ἐσθλὰ Er. fr. II. 4. $3o- 
γεῖσϑαι ἐϑθέλοιμ᾽ àv ἐπ᾽ ἐσθλοῖς Phoen. 
"te. ΠῚ 02- 

᾿Ἐσιέναι (ab εἶμι). τίνος ξένων δόμϑδο 
ἔσειμι; Hip. 1007. μ᾽ ἐσήει δεῖμα 
Or. 1008. ἐμοὶ ἄλγος 8 μικρὸν ἐσήει 
φρένα Iph. A. 1580. εἰς ϑαῦμ᾽ ἐσήει 
Dan. 86. 

Ἕσμός. γάλακτος ἑσμὲς εἶχον Dac. 
700. 

Εσοδος. ἐσόδες Φοίβα Ion. 104. 
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εἰ παρ᾽ εὐγενᾶς unrpóc— 
ἐσῴκισ᾽ οἴκας Ion. 841. 
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Ἐσόπτεσϑαι. μ᾽ ἐσόψει χειρὸς ἀναρ- 

παςξὰν σᾶς Hec. 206. ὅϑεν os βεϑυ- 
τῶν ἐσόψεται El. 635. 

Ἔσορᾷν. ἐσορῶ μελέτῃ κατατρυχομένες 

Μαά. 1099. ἔτε τάφων χώματα γαίας 
ἐσορῶ Sup. 54. τὸν ἐμὸν πότμον ἐκ 
ἐσορᾶτε; ib. 80S. ϑαλάμας τάσδ᾽ 
ἐσορῶ Καπανέως ib. 980. ὑπὸ γνώ- 

μας ἐσορᾷν τὸ δέον Iph. A. 565. ἐσο- 
ρᾷς τάδε; Bac. 550. ὃς rà ϑεῶν 
ἐσορᾷ δεινὰ Hel. 1154. ἐσορῶ τόσδε, 
k. T. . Her. F. 442. ἃ νῦν ἐσορᾷν 
φαίνει ib. 811. 

"Ee-épa. ἣ πρὸς ἑσπέραν φέρει Or. 
1200. 
CXCI. 1. 

8x ἑσπέρας φασὶ Fr. inc. . 

"Eonspidec. Ἑσπερίδων ἐπὶ μηλόσπορον | 
ἀκτὰν Hip. 742. 

Ἑσπέριος. 

ἑσπέριον ἐς αὐλὰν Her. F. 395. 
“Ἕσπερος. τὰν πρὸς ἕσπερον κέλευϑον 

Or. 1002. λαμπρὸν ἝἙἝ. σπέρα φάος 
Ion. 1149. τὰ ἕσπερα νῶτα El. 731. 

ἀΞτέρας ἑσπερίες lon. 798. 

Ἕσπεσϑαι, 1. 4ᾳ- ἔπεσϑαι. ἔκκριτοι γεα-π 
γνίαι---ἕσποντο Hec. 527. 
ἅμ᾽ ἑσπόμην Med. 1143. 
Svyarpi Iph. A. 457. τί $pov8ca— 
ἅμ᾽ ἑσπόμην ; Tr. 946. 

* | 
σὺν τέκνοις . 
ἅμ᾽ ἕσπετο 
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Ἐσσαιεὶ, pro εἰσαεί. χάριν τὰν ξσσαιεὶ 

Sup. 374. 
Ἔσσύεσϑαι. 
Hec. 1082. 

ἐπὶ τἀνδ᾽ ἐσσυϑεὶς κοίταν - 

'"Esía. πατρῴα ἑςία Hec. 22. cf. Med. . 

681. et ΑἹ. 741. 
ἀφίξομαι Hec. 353. 

ἑσίαν ib. 1216. κύκλῳ εἱληϑεῖσαν κα- 
κοῖς ésíay Or. 89. ἕδραν παλαιᾶς 
ἑςξίας ib. 1442. μυχοῖς vaíscav ésíac 

ἐμῆς Med. 397. 
ἠκισμένη ib. 1130.  «üca πρόσϑεν 
éc(ac Al. 160. πρὸς ἄλλην écíav: 
10. 541. cf. v. 548. πολυμηλοτάταν 
ἑςίαν οἰκεῖς ib. 5929. 
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, ξ cx ἴ 
τυράννων ἐς 

T80 ὄπω ξένα | 

σὴν μολόντ᾽ ἐφ᾿ 

κακίον᾽ ἐς τήνδ᾽ £cíav ἐδεξάμην 10. 758. 
πρὸς σὴν éscíay πορεύεται ib. 1010. : 
Πριάμβ τύραννον ἑφτίαν Anm. 8. 
μαϑ᾽ £síac λιπὼν ib. 594. Πυϑικὴν 

πρὸς écíav ib. 1068. αὐτόριζον ἑςτίαν 
χϑονὸς Rh. 288. τὴν βασιλίδ᾽ ἑςτίαν 
᾿Ατρειδῶν ib. 718. πατρῷον ϑάλαμον 
ícíac "Tr. 1111. Πηλέως ἐφ᾽ ésta» 
ib. 1138. τὰν ἐμὰν ἐφ᾽ écíav Hel. 

δώ- 



239. μεσόμφαλος teía Ion. 462.| 308. Her. 584. El. 360. et Melan. fr. πρόπυλα Écíac ἐμῆς Her. F. 523. c£.] XX. 7. χλανιδίων ἔσω κρυφϑεὶς Or. V. 554. πρόσειπε ἑτίαν ib. 599. πρὸς δωμά ἁγνοῖς écíac βάϑροις ib. 715. ποτὶ 
ἤσσαν ἑςίαν El. 205. ἑξίαν σ᾽ οἱ 

σοφοὶ βροτῶν καλᾶσιν ΕῪ. inc. 
CLXXVIII. 1. ὦ Κυκλωπίδες ἑςίαι 
Iph. T. 844. πολλῶν κᾷἄᾷλλων écíac 
ἀφιγμένων Her. 145. 

'"Esíaua. τὰ TavráAe ϑεοῖσιν ἑσιάμα- 
ra lph. T. 387. 
αν. £v δόμοισιν £c ξένον ΑἹ. 
708. ἑςιᾷ γάμος Her. F. 483. ésid 

42. ἔςιν ἔσω ib. 60. δωμάτων ἔσω 
ib. 301. Med. 1019. Hip. 1155. An. 
818. Iph. A. 440. et 854. et Her. F. 
747. πυλῶν ἔσω Or. 864. et Rh. 
603. λόγες πέμψασ᾽ ἔσω Or. 129]. 
ἔσω ct(xovrec ib. 1929. et Iph. T. 
470. ἔσω μολόντες Or. 1408. Cy. 
627. et Her. F. 333. δόμων ἔσω 
Or. 1572. Ph. 1630. Bac. 628. et 638. 
Cy. 129. et El. 689. τειχέων ἔσω 
Ph. 269. Bae. 1143. et 1292], δικω λαμπρότερον Epist. V. τύων ἔσω Ph. 270. ἐπ’ ἀμφιπύλε ἔσω Ἐπσιᾶσϑαι. δῶμα ἑςιᾶται Ion. 1464. μελάϑρε Med. 134. epava ἔσω Hip. Estixoc. ἑτιᾶχον αὐλὰν An. 982. 9. γνώμης ἔσω ib. 510. ἔξειχον ἔσω Δήμητερ ἑτιᾶχ᾽ ᾿Ελευσῖνος χϑονὸς] Al. 919. πέμπεσί μ᾽ ἔσω ib. 927. Sup. 1. πυρὸς ἔσω Sup. 1018. ἔσω κλείϑρων Ἐσύτερον Iph. A. 720. Iph. A.. 345. φόβον πέμψας ἔσω Ἐσφέρειν.--- λόγον, οἷον οἷον ἐσοίσομαι] Iph. T. 1308. ἔσω πέτρας Cy. 194. Hel. 670. ἀρκύων μολεῖν ἔσω ib. 195. ἄντρων Eexápa. βωμξ δεξίμηλον ἐσχάραν] ἔσω ib. 874. ἔσω βλεφάρων ib. 483. An. 1139. Πυϑικὴν πρὸς ἐσχάραν] ἔσω πέπλων Hel. 250. αὐτοσίδαρον ib. 1241. et Sup. 1199. βροτείαν] ἔσω πελάσω ib. 361. ἔσω πάρειμι ἐσχάραν Rh. 928. πλατείας £cxá-| ib. 458. τῶν ἔσω ἄλλοις μέλει Ion. pac ἔπι Cy. 388. ἐπ’ ἐσχάραν Διὸς] 414. πνευμόνων ἔσω ib. 767. μα- Her. 102. ἀπ’ ἐσχάρας ib. 128. Zm-| rípoc ἔσω δέρας El. 1223. vóc ἐσχάραν λιπὼν ib. 342. πάροι- |" Ecw3« Her. 42. Sev ἐσχάρας Διὸς Her. F. 922. ἀμφὶ "Εσωϑεν. αὐδὴν τῶν ἔσωϑεν ἐκμάϑω ἐσχάρας El. 801. βώμιοι ἐσχάραι] Hip. 567. κολεῶν ἔσωϑεν Iph. A, Ph. 281. Aotía ἐπ᾽ ἐσχάρας ib. 291. 1567. ἔσωϑεν τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ϑεᾶς ϑεῶν ἐπ’ ἐσχάραις Al. 117. ἐσχά-] Iph. T. 41. Συμπληγάδων ἔσωϑεν ραις ἐφέταμεν An. 1103. πρὸς áy-| ib. 1389. δροσερῶν ἔσωϑεν ἄντρων ναῖς ἐσχάραις δυοῖν ϑεαῖν Sup. 33.| Cy. 514. ἔσωϑεν αὐλίων ib. 589. σεμναῖσι Δηᾶς ἐσχάραις ib. 290. "Eraípa. χλιδανῆς ἑταίρας βότρυχον δαιμόνων ἐπ᾽ ἐσχάραις Plis. fr. III. Cy. 498. Ecxaroc. ἐπὶ τὸν ἔσχατον ἀγῶνα Ἑταιρία. τί ζῇν σῆς ἑταιρίας ἄτερ; Or. 1222. γῆς ἐπ’ ἐσχάτοις ὅροισιν!] Or. 1072. ἑταιρίαν σέβων 10. 1079. Med. 540. ᾿Ατϑέδος πρὸς ἐσχάτοις "Eraipoc. ἄνδρ᾽ ἑταῖρον δεσπότεα πα- ὕροισι Iph. T. 1450. ἐσχάτοις Ἴδης, ρόνϑ᾽ ὁρῶν Al. 779. κτᾶσϑ᾽ ἑταίρας της CI. πλάτγαισιν ἐσχά-] Or. 802. μῶν γε ϑοινᾶται σέϑεν φί- "aw Iph. A. 292. ἥκεις συμφορᾶς εἰς Xac ἑταίρες Cy. 377. cf. v. 397. 408. ὄσχατον Or. 447. μελάϑρων ἐς διῇ- 547. et 691. πεμφϑεὶς ἑταίρων τῶν ες ἔσχατον Ph. 90. ἔσχατον χώρας λελειμμένων ὕπο Hel. 605. τοῖς aU- Πελοπίας προνώπιον Hip. 378. xa-| τόϑι ἑταίροις Epist. V. ὧν εἰς τὄσχατον πεσόντες Her. 305.|"Eretoc. ἔτειον δασμὸν φέρειν Rh. 435. f. Hel. 517. et Ion. 836. τὸ ἔσχα-} Ἐτεοκλῆς, filius CEdipi, Ph. 56. etc. ov τᾶτο Hel. 294. τὸ ἔσχατον réro| Sup. 401. et 739. Voc. "ErsókAeec δαυμαςτὸν Peliad. ἤν d. γήρως] Ph. 532. et 705. σχάτοις πρὸς τέρμασιν An. 1082. ᾿Ετέοκλος, nom. propr. viri, Sup. 872. λιτύων ἐν ἐσχάτοις Cy. 27. ᾿Αλκάϑε] et 1037. π᾿ ἐσχάτοις Her. 279. Ἕτερος. τίνα οἶκον ἄλλον ἕτερον ΟΥ. 0. ἔσω σκηνωμάτων Hec. 616.| 346. ἕτερον εἰς ἀγῶν᾽, ἔτερον---πι;- σω δόμων ib. 1038. Or. 1924, Ph.| νεῖ ib. 1537. roiv? t6 δυοῖν πότμοιν 
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τὸν ἕτερον Ph. 959. εὐγενετᾶν &re- 

poc ib. 1514. ἕτερον; ἕτερον αἰῶνα--- 

οἰκήσομεν Iph. A. 1506. sq. ἑτέρᾳ 

ἕτερος ἕτερον ὄλβῳ καὶ δυνάμει πα- 

ρῆλϑεν Bac. 903. μάντιν ἐχ ἕτερον 

ἄξομαι Her. F. 911. φόνον ἕτερον 

ἐπὶ φόνῳ βαλὼν ib. 1085. ἐκ ἄν y 

εἰδείης ἕτερον πολυμοχϑότερον 10. 

1190. ἐξ ἑτέρων μύϑων" Μεά, 654. 

συμφορὰ ἑτέρας ἑτέρα πιέζει A. 896. 

πολλὲς ἔτλην xdréípsc ἄλλες qóvac 

Sup. 573. ἕτεροι c8 πλέον & μέλον- 

ται Her. 354. ἐ δόμων γ᾽ ἑτέρες ἄρ- 

χοντας--ἀνέχοιτ᾽ ἂν Ion. 1009. τη- 

ρεῖν ἑτέρος Fr. inc. LXXVI. 1. πρὸς 

ἑτέρας ἐπιεικεῖς TE, K. T. A. Epist. 

IV. πόλιν ἐλϑὼν ἑτέραν Her. 363. 

τίνα ἑτέραν μόλω πόλιν; El. 1194. 

μυριάδας ἀγαϑῶν ἑτέρας ἑτέραις με- 

ταμειβομένα Ph. 838. ἐφ᾽ ἑτέραισι 

συμφοραῖς Her. F. 1238. ὅσιος ἕτε- 

pov ὄνομα Or. 546. ἑτέρῳ λέχει An. 

489. ἕτερον ἐφ᾽ ἑτέρῳ---ἄγρευμ᾽ ἀν- 

ϑέων Hyp. fr. V. 2. ἕτερα ἀφ᾽ éré- 

ρων κακὰ κακῶν κυρεῖ Hec. 688. ἕτερα 

ἑτέροις ἀμείβεται πήματα Or. 977. Εὖ. 

ἑτέροις ἐπὶ λέκτροις Med. 640. τὰ 

ἕτερα μεγάλα φανερὰ Bac. 1004. ἐτέ- 

ροις ἐπὶ τέκνοις Ion. 480. ἢ "repa 

φράσω; Fr. inc. CXCVII. 

της. φωτὶ ἐκ ἔτῃ πρέπων fr. inc. 

CCXX. 

Ἔτήσιος. πένϑος ἐτήσιον Al. 337. 

Ἔτήτυμος. ἃ ψευδόμαντις 54c3' üp, 

ἀλλ᾽ ἐτήτυμος Or. 1667. ἐτήτυμον 

cópna Iph. T. 1085. εἰ λέγεις ἐτή- 

τυμα lon. 1488. ταῦτ᾽ ἐτήτυμα μα- 

Scy ϑέλω Dan. 60. 
"Ergrópec. γυναῖκα λεύσσω τήνδ᾽ ἐμὴν 

ἐτητύμως Al. 1127. ἐτητύμως ἄνδρ᾽ 

óvra Her. 997. 

Ἔτι. κἄτι (i. 6. kal ἔτι) μᾶλλον, ἢ 

λέγω Hec. θ67. ἔτι ἐμπνέει Or. 155. 

ποῖ τις ὧν ἔτ᾽ ἂν φύγοι; ib. 597. 

πιϑανὸς ἔτ᾽ αὐτὸς περιβαλεῖν κακῷ 

τινι ib. 904. τί ἔτ᾽ αἰδδμαι ; 1b. 1048. 

ἀνὴρ ὅδ᾽ ἐκ ἔτ᾽ αὐτὸς Ph. 927. et sic 

porro. 
Ἕτοιμάζειν. 

ἑτοίμαζε, scil. βολὴν Her. 473. 

kpva ἑτοιμάξεσι Sup. 454. 

ἡτοιμασμένα Her. 400. 

"Eroipoc. 

δῶμ᾽ ἑτοίμαζε Al. 365. 
δά- 

"Eroc. 

"Ervpoc. εἰ δὴ φάτις ἔτυμος Iph. A. 

σφάγια 

Ν N - ,5 e 

τὸ σὸν σῶμα σώζειν ἕτοι- 

μός εἰμι Hec. 302. cf. v. 985. et Ph. 

EY 

487. ϑνήσκειν ἕτοιμος Ph. 976. ἕτου- 

μος ἀφϑόνῳ ὃδναι χερὶ Med. 612. 

κόσμος γ᾽ ἕτοιμος Al. 147. ἕτοιμος 

τῷδε τεῦξαι τάφον Rh. 959. ἥκω. 

ἕτοιμος Bac. 180. ἕτοιμός εἰμι-τελό- 

yo ϑανεῖν Hel. 1058. ἕτοιμοι El. 

796. γάμες ἑτοίμεε Hel. 1402. αὐτὴ 

ϑνήσκειν ἑτοίμα Her. 503. τὸ ἕτοι- 

μόν &xw Or. 1106. μὴ ϑανεῖν ἕτοι- 

μον ἢ Her. F. 86. ἕτοιμ᾽ ἄγειν τὰ 

ϑύματ᾽ εἰς dós rác ib. 453. τάδ᾽ ἕτοιμα 

Al. 256. ἕτοιμ᾽, ἃ βέλει, rà "ur ἐμ 

Tr. 74. ἕτοιμά σοι ἑφϑὰ καὶ ὀπτὰ 

Cy. 356. cf. v. 395. 
ἥδη δέκατον αἰχμάζεις ἔτος | 

Rh. 444. μὴ δέκ᾽ ἐκπλήσας ἔτη Οὐ. 

656. δέκα ἀντλήσας ἔτη Tr. 433. 

ἑπτὰ καρπίμδε ἐτῶν κύκλος Hel. 111]. 

δέκα διελϑέσας ἔτη ib. 113. vid. etiam 

v. 789. " 

795. εἰ βάξις ἔτυμος ἀνδρὸς ἅδε μοι 

Hel. 357. δεῖξον φήμην ἔτυμον El. | 

818. Ι 

Ἔτύμως Or. 1357. 

πράσσεις κακῶς; ὅσον περ εὖ ποτε. 

Hec. 57. δρᾷς ἐδὲν ἡμᾶς εὖ ib. 258. v. 

etiam δρᾷν. εὖ πραξειν ib. 283. Plura | 

vid. in πράσσειν. τὸν εὖ λέγοντα ib. 

300. v. etiam λέγειν. εὖ «dxvv φέρει. 

ib. 593. τῦτο ἤν τις εὖ μάϑοι ib. 601. 

τἀκεῖϑεν εὖ πεπραγμέν᾽ &lv ib. 731. 

yévoiro δ᾽ εὖ πως ib. 902. ὡς εὖ καἀξίως. 

σέϑεν λέγεις ib. 990. ἄκεσον, ὡς EU. 

ib. 1137. εὖ ἐς πάτραν πλεύσαιμεν. 

εὖ δὲ τὰ ᾽ν δόμοις ἔχοντ᾽ ἴδοιμεν ib. 

1991. ὀψέ ye φρονεῖς εὖ Or. 99. 

Plura hujus dictionis exempla vid. in. 

φρονεῖν. εὖ γ᾽ εἶπας Or. 386. et seepius. 

ὡς ἐκ εὖ, μὴ λέγ᾽, εἴργαται τάδε ib. 

599. ὅταν ὁ δαίμων εὖ διδῷ 10. 666. 

karSavóvrow εὖ περίφειλον δέμας ib. 

1066. εὖ τελεῖται 10. 1670. ὡς EU 

πατρὸς ἐξεῖλον φόβον Ph. 998. εὖ 

πως «ρόφιγξιν ἔνδοϑεν κυκλόμεναι 10, 

1138. εὖ προσῆγον ἀσπίδων κεγχρώ- 

μασιν ὀφϑαλμὸν ib. 1395. εὖ πως 

προμηϑίᾳ καϑῆτο ib. 1470. εὖ ἔσεαι 

Med. 89. εὖ ἐποίησας μολὼν 10. 472. 

εὖ τάσδ᾽ ἐκόσμησας Aóyac 10. 576. 

γλώσσῃ αὐχῶν τἄδικ᾽ εὖ περιτελεῖν 1}. 

582. εὖ τόδ᾽ ἴσϑι ib. 593. τοῖσι 

βελεύσασιν εὖ ib. 874. cf. Hip. 89. 

εὖ τῶνδ᾽ ἐγὼ ϑήσω πέρι Med. 926. 
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κατϑανᾶσαν χερσὶν εὖ περιτελεῖν ib.| Ar. fr. XXVI. 2. εἶ ζῃν Aut. fr. 
1084. τὴν ἄνοιαν εὖ φέρειν Hip. 398.|. HI. 3. παλαίσας εὖ ib. 16. τῷ εὖ 
κάρτ᾽ ἔχοντας εὖ φρενῶν ib. 402. εὖ] τητώμενος Bel. fr. XVI. 16. ἐρανὸν πως τὴν νόσον καταςρέφα ib. 477. εὖ! εὖ συγκεκραμένον Er. fr. I. 15. etc. 
olkeuévac πόλεις ib. 486. σύ γ᾽ εὖ Εὐάγγελος. μητρὶ εὐάγγελοι γένοισϑε ^ue νϑεϑέτει ib. 724. εὖ σοι yévowo| Med. 975. ἐξ εὐαγγέλα φήμης Ph. - Al. 080. ὀϑνείε ἕνεκ᾽ εὖ πάσχει vekp8| 1923. δόξης ἐσφάλην εὐαγγέλα Med. ib. 818. Plura v. in πάσχειν. εὖ δοίης] 1010. 
ib. 1007. ἐκ ἔχοιμ᾽ ἂν εὖ λέγειν Εὐαγής. πύργον εὐαγῆ Sup. 652. τύχην ib. 1073. ϑεοί σοι δοῖεν εὖ An. χιόνος εὐαγεῖς βολαὶ Bac. 661. 
751. εὖ p' ὑπηγάγο ib. 907. πρὸς Εὐάγκαλος. μισῶ εὐάγκαλον τόξον 

τάδ᾽ εὖ φυλάσσετε---ἦἡὡμάτων πύλας! Phaéth. fr. XI. 1. 
ib. 951. ὅστις εὖ βελεύεται ib. 1281. Εὐάδνη, uxor Capanei, Sup. 985. εὖ vósov ἀγγέλλεις σέϑεν Sup. 641]. Εὐάζειν. εὐάζω μέλεσι βαρβάροις Βας. 
τὰ μὲν εὖ, τὰ δὲ δυστυχῆ ib. 778.| 1033. ὃς εὐάζει βοτρύων φίλαισι πη- παῖδας εὖ παιδεύετε ib. 017. εὖ πως γαῖς Cy. 493. τὸν βάκχιον εὐαζο- εὑπῆλϑεν αὐτὸς Iph. A. 66. γνὲς μένα ϑεὸν Bac. 67. 

"Tpóc3ev ἐκ εὖ ib. 388. 9:6 σοι τὴν Εὐκαής. εὐαεῖς ἀνέμων πνοὰς Hel. ᾿ τύχην διδόντος εὖ ib. 390. τὸ σὸν] 1520. 
εὖ πέρα δίκης ἔται ib. 396. εὖ μὲν Εὐαίων. ἐπ᾽ εὐαίωνι πότμῳ lph. A. ' "ἀρχὰς εἶπας, εὖ δὲ καὶ τέλη ib. 990.| 550. εὐαίωνα διαζῇν Bac. 426. 
ὡς εὖ πυνϑάνῃ τἀφ' 'Βλλάδος Iph. Τ᾿ Εὐάλιος. ἐπὶ νῶτα πέτρας εὐαλίε Hip. 
840. ὡς εὖ κακὸν δίκαιον εἰσεπράξατο! 129. εὐάλιον πῦρ Iph. T. 1139. ib. 559. καἰμοὶ τόδ᾽ εὖ μάλιτά γ᾽ &ro | Εὐαμερία, dor. pro εὐημ. ἕξεις εὐαμερίαν 
γίγνεται ib. 880, τὸ σαυτᾷ ϑέμενος El. 197. 

εὖ ib. 1003. cf. Bac. 49. et Her. F.| Ebáv, partic. lee exclamationis, Tr. .605. et 938. εὖ γε κηδεύεις πόλιν! 320. 
Iph. T. 1212. χεῖρες εὖ τεϑραμμέ- Ebavópía. ἡ εὐανδρία διδακτὸς Sup. vac Rh. 176. εὖ σ᾽ ἐκεῖσε καὶ πάλιν) 913. ἐκ ἔς’ ἀκριβὲς ἐδὲν εἰς εὐανδρίαν πέμψειεν ib. 216. ὅταν πολίταις εὖ] El. 367. cf. Alex. ΤΟΥΣ ῚΣ 
σαϑῶσι δαίμονες ib. 3817. εὖ παραι- ἘΕὔανδρος. εὔανδρον ὀλβίζων γᾶν Tr. vic ib. 339. εὖ εἴη τυχεῖν ib. 594.| 229. 
᾿βοάσατ᾽ εὖ τὸν Ὑμέναιον Tr. 335. εὖ Εὐανορία. εὐανορίᾳ ϑεῶν Her. Ἐ, τὰς τύχας κεκτημένη ib. 732. εὖ r&8r'| 407. 
ἐκιβδήλευσας Bac. 475. rajr ἂν πα- Ἑὐάρμοςος. εὐαρμόφοις ἐν καλάμοις -pexéreveac εὖ ib. 470. εὖ κατατῆσᾳι) El. 702. 
"ü)rib.801.. αἶνον τὸν πάρος γ᾽ εὖ Εὔασμα. εὐάσμασι Βακχᾶν Bac. 129. σώσομεν Cy. 20]. ἄριτόν ἐπὶν εὖ ἐπ’ εὐάσμασιν ἐπιβρέμει τοιάδε ib. 151. “παρεσκευασμένον; ib. 213. pásvyu Εὐάχητος, dor. pro εὐήχ. εὐάχητον ---- εὖ τὸ νῶτον ἀποϑλίψειν ib. 236. τὸ ἐπὶ πόντον Hip. 1272. ὕμνος εὐαχή- εὖ τοῖς ὕμνοισιν ὑπάρχει Her, F. 694.} τος Ion. 884. 
τὸν εὖ διϊαύοντα ib. 1049. εὖ τόδ᾽ Εὔβοια. πρὸς τὰν καλπώδη πτέρυγ᾽ ᾿αἰσϑάνῃ ib. 1312. εὖ τεϑραμμένη El.| Εὐβοίας Iph. A. 120. κοῖλον Εὐβοίας 9. εὖ δρατέον ib. 262.. τὰς πόλεις] μυχὸν "Tr. 84. ἀπ’ Εὐβοίας μολὼν οἰκᾶσιν εὖ ib. 386. εὖ μεμαντεῦσϑαι! Her. F. 32. 
3b.981. 4 yàp, ὡς ἔγωγ᾽, ἴσασιν εὖ Εὐβοΐς. Ἑὐβοΐδας ἀκτὰς λιπᾶσαι El. ib.1068. τὰ εὖ πίπτοντα ib. 1100.| 442. 
μεγάλα BeXebovrec εὖ /Eol. fr. VII. 3. Εὔβοτος. βεσὶ kal ποίμναισιν εὐβοτω- εὖ «φέρειν συμφορὰς Alcmen. fr. X. τάτην Cresph. fr. XIIT. 3. 

Εὐβολία. τὸ νικᾷν ἐπὶ πᾶν εὐβελίᾳ 
γνώμῃ ἀνδρὸς εὖ μὲν οἰκᾶνται πόλεις, 
εὖ δ᾽ οἷκος Antiop. fr. XII. 1. 2. εὖ] Ph. 728. φρενῶν εὐβελίᾳ ib. 753. et lov κεκτημένος ejusd. fr, XXIX. 1. Nüp. 1062. εὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ᾽ μηδέν᾽ εὖ πριεῖν βροτῶν ejusd. fr. XL. εὐβολίας Sup. 161. μετετέϑην εὐβα- 

λέᾳ Iph. A. 388. ( 
t T * ὡς EU μεταλλάσσασιν, sc. ai τύχαι 

MM 
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Evf)eXoc ἀνὴρ Rh. 105. 
Ἐῤγαϑής. εὐγαϑεῖ κελάδῳ Her. F. 
792. 

Εὐγάϑητος. Sow ἐκ εὐγάϑητον Iph. 

T, 219. 
Εὐγένεια. τῆς εὐγενείας τὄνομα Hec. 

, 981. μέγα 1] γένειά σα Or. 782. 
εὐγένεια ἐδέν σ᾽ ἐπωφέλησεν ib. 952. 
εὐγένειαν. ἀποδείξω πόλει ib. 1062. 
ἐδ᾽ ἡ γένειά σ᾽ ἤρεν εἰς ὕψος μέγα 
Ph. 407. ἐμῶν εὐγένεια παίδων "En 
583. ἡ τ πατρός σ᾽ εὐγένει᾽ ἀποκτενεῖ 
ib. 737. προκαλόμεϑ᾽ εὐγένειαν σέϑεν 
Her. F. 808. ἔνϑεν ἡ ̓ ὑγένει᾽ ἀπόλ- 
.Avra. El. 38. πλὅτον, ἢ ᾿ὑγένειαν, 
εἰσιδὼν ib. 1097. et Cress. fr. IV. 8. 
κρεῖσσον τῆς εὐγενείας τὸ καλῶς πράσ- 

σειν ἤδο. fr. VII. 1. τὴν εὐγένειαν 
μή μοι λέγε 220]. fr. XIII. 1. ἐδὲν 
ἡ γένεια πρὸς τὰ χρήματα  Alcmen. 
ΝΠ. 1. εὐγένειαν βρότειον Alex. 
Ar: XII. 1.5 70. φρόνιμον, εὐγένεια ib. 
9. ἐκ ἔσιν ἐν κακοῖσιν εὐγένεια ejusd. 
fr. XIII. 1. εἰς εὐγένειαν ὀλίγ᾽ ἔχω 
φράσαι καλὰ Dic. fr. X. 1. τὴν &b- 
γένειαν. τιμῶσι πολλοὶ Inus fr. XIII. 
1. ἐδὲν οἶδα, πῶς σκοπεῖν χρεὼν τὴν 

εὐγένειαν Melan. fr. XIV.2. εὐγέ- 
νειαν ἱμείρει λαβεῖν Rha. fr. II. 2. 
τὴν εὐγένειαν αἰνᾶσιν βροτοὶ Thy. fr. 
I. 2. ἡ εὐγένεια καὶ τὸ γενναῖον μένει 
Fr. inc. LXI. 2. τὰς εὐγενείας πλέον 
ὑπερβάλλων Her. F. 696. 

Ἐῤγενέτης. τῶν προπάροιϑεν εὐγενετᾶν 
ἕτερος Ph.1514. ἀλκᾶς 8 σπάνις εὐὖ- 

γενέταις An. 772. πλὴν τῶν εὐγενε- 
τᾶν Ἔρεχϑειδᾶν Ion. 1060. 

Ἐὐγενής. εὐγενὴς ἀπ᾽ εὐγενᾶς γήμας 
Or. 1676. πένης ἐδὲν εὐγενὴς ἀνὴρ 
Ph. 445. πατρὸς εὐγενᾶς ΑἹ. 333. 

Her. 410. τὸν εὐγενῆ παῖδα An. 566. 
εὐγενεῖ φόνῳ Iph. A. 1595. τὸν εὐ- 
γενῆ πεντήκοντα Νηρήδων χορὸν Iph. 
T. 278. εὐγενὴς ἐχϑροῖς φανεὶς Tr. 

1035. εὐγενὴς ἀν᾽ 'EXAa0a Her. 325. 

ἐκ κρατὸς εὐγενδς Hel. 1203. εἰ πέ- 
óvktv εὐγενὴς lon. 240. cf. v. 291. 
εἰσορῶ εὐγενῆ πόσιν lb. 392. eic εὐ- 
“γενῆ δόμον 1b. 1540. óbpüc εὐγενὴς 
τόκος Her. F. δῷ... ἐξ εὐγενᾶς πατρὸς 
10. 848, 
1227. ἀνδρὸς εὐγενᾶς El. 528. et 
Peliad. fr. VI. 4. εὖ φέρειν χρὴ συμ- 
φορὰς τὸν εὐγενῆ Alcmen, fr. X. ei- 

ὅστις εὐγενὴς βροτῶν 10. Εὔγομφος. 

Εὐγώνιος. 

ΕΥΓΩ 

ατηγῶν Ar. fr. XI. 1. 
XII. 3. et Dic. fr. X. 

ἐπίταμαι máy S, ὅσ᾽ εὐγενῆ χρεὼν 
Inus fr. XIV. 1. πατρὸς εὐγενᾶς ἄπο 

'Tem. fr. XIII. 1. τὲς εὐγενεῖς 8 
svy&ot δαίμονες Hel. 1694. οἱ sb- 
γενεῖς βόμψασι τοῖς αἰσχροῖσι Her. F. 

299. τοῖς ἤϑεσιν τὸς εὐγενεῖς (se. 

κρινεῖτε) ; El. 385. εἴπερ εἰσὶν &U- 
γενεῖς 1b. 406. v. etiam v. 550. et 
δῦ]. ἐν τοῖς τέκνοις ἡ 'peri) τῶν ev- 

γενῶν ἐνέλαβε Ar. fr. XX. 1. φειδώ- 
pes" ἀνδρῶν εὐγενῶν Inus fr. XI. 1. 
οἱ εὐγενεῖς βροτῶν Fr. fal. cit. V. 1. 
εὐγενὴς δάμαρ Hip. 26. ἀπ’ eiryevec 
ῥίζης Iph. T. 609. εὐγενῆ παρϑένον 
εἶδος Hel. 10. εὐγενῆ δέρην ib. 135. 
εὐγενῆ παρηΐδα lon. 242. παρ᾽ εὐ- 
γενᾶς μητρὸς ib. 899, παῖδες εὐγενεῖς 
Τροιζήνιαι Hip. 710. 
γενὲς ἐκ àv προδοίην Ph. 1617. πρόσ- 
GTOY εὐγενὲς τέκνων Med. 1072. τὸ 
εὐγενὲς τῶν φρενῶν Hip. 1390. 

γενὴς ἀνὴρ s 

cf. ejusd. fr. 
0 
€ 

NUS y 3 ny 
TO ἐἑμον ποῖ £U- 

τὸ 

εὐγενὲς ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ ΑἹ. 604. . 
ὦ---Ζηνὸς εὐγενὲς τέκνον ib. 
τὸ εὐγενὲς εἰς δῦλον ἥκει "Tr. 610. 
σφαγαὶ ἔχεσιν εὐγενές τι Hel. 308. 

Alex. fr. XII. 7. 
-δίδωσε Er. fr. 

r8TO τό τῇ εὐγενὲς 

II. 14. 

εὐγενῆ τέκνα An. 614. Cy. 586. et 
Antiop. fr. XVIII. 2. 

Tr. XIV. 4. οἶκον eiyevésarov Ion. 
1562. τῶν εὐγενετάτων ἐν Πέλλῃ 
Epist. 1. εὐγεγετάτης γνώμης Hel. 
1702. 

Evyzvóc. 
422. 

Ἐν. ἔν. 1. 1. 
Εὔγλωσσος. 

Alex. fr. IIT. 3. τὸ Nesópetov εὔγλωσ- 
cov μέλι Fr. inc. X. 1. 

Εὐγνωμόνως Phry. fr. V. 7. 

Εὔγνωτος. τὰ πρὶν ἐκ εὔγνωτα cup 
βαλβο᾽ i ἔχω Or. 1394. 

εὐγόμφες πύλας Iph. T. 

1286 

1137. 

(a γονὰ τό τ᾽ εὐγενὲς καὶ τὸ δὺυσ ενὲς ' JA Y 

εὐγενῶς ἄλγει κακοῖς Tr. 

“κατϑανόμεϑ᾽ εὐγενῶς Cy. 200. . 
τὰς χάριτας ὅστις εὐγενῶς χαρίζεται. 

ἧσσον εὐγλώσσθ φέρει. 

μῆκος εἰς εὐγώνιον lon. 

1139. 

1 

τὸ εὐγενὲς. 
πολλὴν δίδωσιν ἐλπίδα Inus fr. XII. 
l. λῆμα εὐγενὲς Pro. fr. III. 4, 

00 αὖ λόγος 

σοὶ r8 πρὶν εὐγενέΞτερος Her. 553. τῶν 
κενῶν δοξασμάτων εὐγενεΞέρες Melan. | 
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Εὐδαιμονεῖν. 

565. εὐδαιμονοῖτον ib. 1073. 
τυχῶν εὐδαιμονεῖ An. 421. 

μονεῖν Iph. A. 1161. 
δαιμογεῖν Iph. T. 543. 

τέκεα Hel. 222. 

εὐδαιμονοῖμεν Ion. 1457. 

Alex. fr. XVI. 

εὐδαιμονεῖν Cress. fr. III. 1. 

᾿ϑεὸς Meleag. fr. XVI. 

952. εὐδαιμονήσεις El. 1291. 
"ὐδαιμονία. ἵν᾽ ἄξει χϑὼν εὐδαιμονίαν 

ἀοιδὰς εὐδαιμονίας 
Sup. 997. τὸν τᾶς εὐδαιμονίας βρο- 

τοπρόσϑε 

ϑεοῖς Hip. 751. 

τοῖς ὀλβοδόταν Bac. 572. 
τῆς εὐδαιμονίας Hel. 959. σεβίζω σε 
μεγάλης εὐδαιμονίας El. 995. πολλὴν 
εὐδαιμονίαν τίκτει ϑνητοῖσι Tem. fr. 
VIII. 2. μεγάλαι μεγάλων εὐδαιμο- 
vía Iph. A. 690. ὑπερβαλλέσας εὐ- 
δαιμονίας Ion. 473. 
υὐδαιμονίζειν. εὐδαιμονίζω An. 322. 
εὐδαιμόνιζε παῖδα σὴν ΤΥ. 268. 
υὐδαιμόνως Or. 600. 
JOaipoy. εὐδαίμων ἔφυ Or. 1606. 
ὁ ἐπιών νιν βίοτος εὐδαίμων μενεῖ ib. 
1659. εὐδαίμων βίος Med. 598. ϑνη- 
τῶν ἐδείς ἐςιν εὐδαίμων ἀνὴρ ib. 1298. 
ef, v. 1230. ἄνδρα εὐδαίμονα Al. 
656. ϑνητῶν ἐδεὶς εὐδαίμων Iph. A. 
162. εὐδαίμονος ἀνδρὸς ἐν δόμοισιν 
10. 1294. βίον ἔχϑσ᾽ εὐδαίμονα Iph. 
T. 915. cf. Her. F. 479. ὅστις εὖ- 
δαέμων--- βιοτὰν ἁγιτεύει Bac. 73. vid. 
etiam v. 900. 902. et 909. ϑᾶκον ἐκ 
εὐδαίμονα Hel. 901. εὐδαίμονα πότ- 
μὸν lon, 1605. ὕπνον ἐκ εὐδαίμονα 

τῦτο ἐκ εὔδαιμονῷ Or. 
540. εὐδαιμονοίης Ph. 1093. Hip. 
105. et Al. 1140. εὐδαιμονοίην Med. 

δυσ- 
εὐδαιμο- 

γεῖν μὲ Sup. 3. πόλλ᾽ εὐδαιμονεῖ ib. 
577. ὥστε σε---ϑύραζε ἐξιόντ᾽ εὐδαι- 

ὃν λέγασ᾽ eb- 
εὐδαιμονοῖτ᾽ 

ἂν Bac. 134]. Διὸς ἐκ εὐδαιμονεῖ 
ὡς---μένων εὐδαιμο- 

νῇς Hel. 1450. τἀπίλοιπα τῆς τύχης 
εὐδαιμο- 

γνοίης μισϑὸν ἡδίτων λόγων ἘΠ. 231, 
8 τις ἀνδρῶν εἰς ἕπαντ᾽ εὐδαιμονεῖ 

εὐδαιμονεῖ τε, κ᾿ αὖ- 
Sw ἐκ εὐδαιμονεῖ Antiop. fr. XXV. 
3. ἐδεὶς διὰ τέλας εὐδαιμονεῖ Aug. 
fr. VI. 3. ἐκ ἂν δύναιο μὴ καμὼν 

ἐκ ἔςιν 
ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ St. fr. I. 
l. εὐδαιμονῶν πάρος Sup. 166. εὐ- 
δαιμονᾶντας An. 1250. et Sup. 225. 
τὰ τῶν εὐδαιμονέντων ὡς τάχα σρέφει 

ἐκ ἔςξιν ἐδὲν 
διὰ τέλες εὐδαιμονᾶν Sup. 270. εὖ- 
δαιμονήσει ἐχ ἕν, ἀλλὰ μυρία Med. 

EYAE 

Her. F.1013. πρὸς οἶκον Κεκροπίας εὐ- 
δαίμονα El. 1289. φύλακα χρημάτων 
εὐδαίμονα Antiop. fr. VIII. 4. τὸν 
καλῶς εὐδαίμονα Fr. inc. CCXXII. 
χρὴ τῷ εὐδαίμονι ὑπάρξαι πόλιν εὐ- 
δόκιμον Epig. IV. 1. πολλὲς ἐς οἴκος 
καὶ πόλεις εὐδαίμονας Ph. 536. ἐπι- 
δεῖν εὐδαίμονας Med. 1025. εὐδαί- 
μονας---ἐκπλῆσαι βίον Al. 166. οἱ 
εὐδαίμονες ἐν πᾶσι κλεινοὶ Iph. A. 
428. τοῖς ἐκ εὐδαίμοσι τῶν ϑνατῶν 
ib. 597. ἐ γὰρ, ὅν γ᾽ ἐγῷδα, τῶν εὐὖ- 
δαιμόνων Iph. T. 544. εὐδαίμονες 
ὄντες ib. 1491. τῶν εὐδαιμόνων μη- 
δένα νομίζετ᾽ εὐτυχεῖν 'Tr. 509. μᾶλ- 
λόν εἰσ᾽ εὐδαίμονες τῶν εὐσεβέντων 
Bel. fr. XXV. 8. μᾶλλον κηδεύεσι 
τοῖς εὐδαίμοσιν "Thy. fr. 1.3. Τροίαν 
εἷλε τὴν εὐδαίμονα Hec. 448. δεξιᾶς 
εὐδαίμονος ib. 753. ἀδικίαν εὐδαίμονα 
Ph. 552. πόλεως à μέσως εὐδαίμονος 
An. 874. πόλιν ἔχειν εὐδαίμονα Iph. 
T. 1088. cf. Her. 760. Ἑλλάδ᾽ εἰς 
εὐδαίμονα Iph. T. 1482. Θησέως εὐ- 
δαίμονα χώραν Tr. 209. ᾿Αραβίαν 
εὐδαίμονα Bac. 16. ὄψιν ἐκ εὐδαίμονα 
ib. 1230. óc ἴδῃ pe τὴν εὐδαίμονα 
ib. 1257. τῆς τύχης εὐδαίμονος Hel, 
705. τᾶς εὐδαίμονος ἥβας Her. F. 
441. πατρίδα τὴν εὐδαίμονα Meleag. 
fr. VI. 3. γένοισϑ᾽ εὐδαίμονες Iph. 
T. 1078. πρὸς τὰς πάροιϑεν συμφορὰς 
εὐδαίμονας Hel. 464. πόλλ᾽ ἔχεις 
εὐδαίμονα Hip. 1096. ἄξζηλα, kéx 
εὐδαίμονα Iph. T. 619. σώματ᾽ εἰς 
εὐδαίμονα Her. F. 66. εὐδαίμονα 
πράσσει El. 1359. πεδί Exec εὐδαί- 
μονα Meleag. fr. I. 2. 

Εὕδειν. mo? εὕδει λυπρά cu κηρύ-: 
γματα Hec. 662. εὕδειν νιν ἔδοξα Or. 
109. ὄπω κακὸν τόδ᾽ εὕδει Sup. 1146. 
παρϑένοισιν ἐν μέσαις εὕδειν Iph. T. 
46. ςρατὸν εὕδειν ἐῶμεν Rh. 124. 
εὕδει ὕπνον ἐκ εὐδαίμονα Her. F. 
1013. εὕδει; ναὶ, [εὕδει ὕπνον ὀλό- 
μένον ib. 1061. 8X εὕδει σαφῶς El. 
617. εὕδοσ᾽ ἐν ἀςρώτῳ πέδῳ Er.fr. 
XIII. 1. εὕδομεν πεδοτιβεῖς Rh. 768. 
φαύλως εὕδομεν ib. 769, εὗδον ἀπελ- 
Sàv εἰς κοίτην ib. 779. εὗδον πᾶσαι 
Bac. 682. εὕδοντος ὕπνον δεινὸν Her. 
F. 1084. εὕδοντ᾽ ἂν ἐξέγειρε τὸν "Ay. 
ie El. 4l. εὕδεσα "lrec συμφορὰ 
nus fr. I. 1l. 
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Εὔδειπνος. εὔδειπνοι δαῖτες Med. 200. ἙΕὔζωρος. εὔζωρον μέϑυ Al. 760. 

Εὔδενδρος. χόρτων εὐδένδρων Iph. Τ. Εὐήϑης. εὔηϑες τὸ δοκεῖν ὄρνιϑας ὠφε-: 

134. λεῖν βροτὲς Hel. 753. σφάξαι κελεύ-: 

Εὐδία An. 1146. cac ϑυγατέρ᾽ εὐηϑέτατα An. 626. 

Εὐδοκιμεῖν. ἐφ᾽ oic εὐδοκιμᾶντα πυν- Ενηϑέα. ἀνωφελὴς εὐηϑίᾳ kar οἶκον 

ϑάνομαι σὲ Epist. IV. κἀν γήμῃ τὴν". ἵδρυται γυνὴ Hip. 639. 

εὐδοκιμᾶσαν CEd. fr. IT. 3. Ἑνήλιος. εὐηλίῃσι αἰϑέρος πνοαῖς Ph. 

Εὐδόκιμος. εὐδόκιμος ὁ Διὸς ἵνις An.| 679. 

799. εὐδοκίμων γάμων Iph. T. 1144. Ενήνεμος. λιμένας εἰς εὐηνέμες An. 

πόλιν εὐδόκιμον Epig. IV. 2. εὐδόκι- 750. πόντα χεῦμ᾽ ἰδεῖν εὐήνεμον Dan. 

μὸν ἔχει Saváre μέρος Her. 621. ἀντὶ fr. X. 2. 

σωμάτων εὐδοκίμων Sup. 1130. Εὐήρετμος. svnpérpec ναῦς Ton. 1160. 

Εὐδοξεῖν. τίς ἄλλος εὑδοξεῖ spar8; Ἑὐήρης. νεὼς πίτὑυλος εὐήρης Iph. 4 

Rh. 496. 1050. 

Εὐδοξία. ἐκ &eiw dó£v πιτὸν; 8r εὐδοξία  Εὐϑαλής. εὐθαλεῖ εὐκαρπίᾳ Tr. 217. 

Hec. 956. ἐκ εὐδοξίαν---παρέδωκαν Εὐϑαρσής. εἰ---δοκεῖς ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν 

ἀνδράσιν Med. 628. πόλει εὐδοξία----: εὐθδαρσῆ μολεῖν El. 526. 

διπλάζεται Sup. 779. δόμων εὐδοξία Εὐθέως /Eol. fr. HI. 1. 

Rh. 760. τῆς εὐδοξίας λαχᾶσα πλεῖον Εὔϑηλος. εὔϑηλον πόριν Dac. 736. 

"lr. 638. οἱ πόνοι τίκτοσι τὴν εὐδοξίαν) εὔϑηλοι βόες Iph. A. 579. 

Ar. fr. VII. 3. Εὐὔϑηρος Bac. 1251. 

Εὔδοξος. τὰν εὔδοξον ἀνθαιρεμένα φά- Εὔϑριγκος. εὔϑριγκοι ἕδραι Hel. 70. 

pav Hip. 778. βάρβαρον λέχος πρὸς Εὐϑὺ, adverb. τὴν πεῖραν εὐθὺ λάμβανε 

γῆρας ἐκ εὔδοξον ἐξέβαινέ σοι Med.| Syl. fr. V. 2. 

592. Εὐϑυδήμων Antiop. fr. fin. ubi ev3vóf]- 

Εὔδροσος. εὔδροσοι παγαὶ πατρῷᾷῷαι! μονα ex Hesych. citatur. 

Iph. A. 1517. Εὐϑυμεῖν. πῖνε; κ᾽ εὐδύμει Cy. 528. 

Εὐειδής. εὐειδεῖς μὲν, αὐχμηροὶ δ᾽ ὁρᾷν Εὐϑύγνειν. εὐθύνειν πόλιν Sup. 418. 

Hel. 1556. χρωτὸς εὐειδῆ φύσιν Al. ἐς Ἑλλάδ᾽ εὐθύνειν δόρυ Hel. 1627. 

172. εὔϑυνον ἀμφῆρες δόρυ Cy. l5. φίλιπ- 

Εὐεξία. σαρκὸς εἰς εὐεξίαν Antiop. δι] πὸν λαὸν εὐθύνων δορὶ Hec. 9. εὖ- 

VH. 1. ϑύνων πόδα Her. 728. πρὸς οἶκον 

Ebepyeota.. εἰς ἀνθρώπων εὐεργεσίαν εὐθϑύνοντας εἰναλίαν πλάτην Hec. 39. 

Epist. IV. Εὐϑυντηρία. δι’ εὐθυντηρίας Iph. T. 

Ἐεργετεῖν. ἄκοντας $íXec μὴ καλῶς 

εὐεργετεῖν Hip. 094. βόλομαί σ᾽ εὐερ- 

γετεῖν Iph. A. 1413. cf. Hel. 1011. 

εὐεργετῶ κεῖνον Hel. 1026. ἐπειδὴ 

Μενέλεων εὐεργετεῖς ib. 1424. φίλον 

ϑεραπείαισιν ἄνδρ᾽ εὐεργετῶν Iph. T. 

314. εὐεργετῶν σε lon. 1540. κακὸν 

εὐεργετῆσαι φῶτα ΑἹ. 808. ἐκ ἐς ἀμ- 

βολὰς εὐεργετήσω σε Hel. 1314. 

Εὐεργέτης, et dor. ας. γῆς εὐεργέτης 

Rh.151. εὐεργέτης βροτοῖσι Her. F. 

1259. ἃ τὸν εὐεργέταν ἀποβαλεῖς ib. 

77. ἐν εὐεργέταις ἐμοῖς ἔσῃ Med. 

1197. χϑόνα δεομένην εὐεργετῶν 

Sup.1176. ij τὲς εὐεργέτας Ἑλλάδος 

ἀπώλεσε Her. F. 1309. 

Ἐνεργέτις. τὴν ἐμὴν εὐεργέτιν mpocóvra 

ΑΙ. 1061. Ἑλλάδος εὐεργέτις Iph. 

A. 1447. 

Ἐνερνής. δάφναν εὐερνέα Iph. T. 1100. 

492. 2) adverb. εὐθὺς λαβᾶσαι 

φάσγαν᾽ ἐκ πέπλων Hec. 1161. κισσὸς 

ὃν---εὐϑὺς ἔτι βρέφος---ἐνώτισε Ph. 

655. δι’ ὥτων εὐϑὺς ἦν πολὺς λόγος 

Med. 1139. εὐθὺς---εἰς πατρὸς δόμϑς 

ὥρμησεν, K. T. A. ib. 1177. ᾧμωξε δ᾽ 

εὐθὺς ib. 1206. τὴν εὐθὺς "Apysc—- 

ὁδὸν Hip. 1197. εὐϑὺς πώλοις ἐμπί- 

πτει φόβος ib. 1218. ἵετ᾽ εὐθὺς ἀναρ- 

πάσας ὕπλά Sup. 698. ἐτόλμησ᾽ εὐ- 

ϑὺς ὁ πρὸς ἡδονὰς Μιοσῶν τραπέσϑαι 

ib. 882. εὐϑὺς ᾿Αργείων ὄχλος ἠθροί- 

ζετο Iph. A. 1546. εὐθὺς πρὸς σὲ 

δεῦρ᾽ ἀπεξτάλην Iph. T. 1409. εὐθὺς 

εὔπτερον δέμας ἔσεισε Ion. 1209... εὖ- 

w——————— 
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«Suc ἐρευνᾷ ib. 1213. ϑεῖ εὐθὺς ἔξω 
ib. 1217. εὐθὺς ἦξαν εἰς δόρυ El. 
844. ςέφεσιν εὐθὺς σῷ κασιγνήτα 
κάρα 1". 854. τῶν σῶν εὐθὺς φίλτρων 

-σέρομαι ib. 1300, εὐθὺε----δίδῳσιν &U- 
φρθρον κόραις Dan. 22. πρὸς ἵππων 
εὐθὺς ὁρμήσας cci Hip. fr. XII. 
εὐθὺς avóg St. fr. IV. 2.  rére τα- 
-Xt&av νέμεσιν εὐθὺς προσδόκα Fr.inc. 
XXVI. ἀποριῶν twi μοι εὐθὺς ἀφικο- 
μένῳ Epist. V. 

EVioc, comnomen Bacchi, Bac. 566. et 
.579. dicitur etiam εὔϊος ϑεὸς ib. 157. πρὸ δεσποτῶν τοῖσι γενναίοισι δέλοις et 1166. et Antiop. fr. XXXII. 2. 2)| εὐκλεέξτατον Saveiv Hel. 1657. adject. βότρυος "Ou evte Cy. 191. Εὔκλεια. πρὸς ἐχ ἅπαντας εὔκλειαν γυναιξὶν εὐΐοις Ph. 660. τελετὰς] φέρων ΟΥ. 30. εὔκλειαν &xew Med. εὐΐος Dac. 238, evía βακχεύματος ib.| 415. ὡς vm εὐκλείας ϑάγοι Hip. 608. et ἀντὶ εὐΐων βακχευμάτων Ογ.}. 1299, εὔκλεια οἷς ἔτ᾽ ἀληϑείας ὕπο 25. ἀγάλματ᾽ εὔϊα Tr. 451. εὐΐων] An. 321. κοινὰν τὰν εὔκλειαν ἔχοντα ὁρῶν ἄπο Dac. 790. ib. 801. πόλει Ξέφανον εὐκλείας Xa- Εὔϊππος. εὐΐππος óxsc An. 1019. βεῖν Sup. 315. τῆς εὐκλείας χάρισιν . Ἑλλάδος εὐΐππα Iph. T. 133. εὔϊπ-} ib. 1015. εὐκλείας τυχεῖν Her. F. πον χώραν Bac.574. Θήβαισιν εὐΐπ-} 1335. εὔκλειαν πατρὸς ib. 1370. “ποις Ph. 17. Θρήκης εὔϊππον γένος εὔκλειαν ἔλαβον An. fr. IX. κάλ- . Hec. 1090. λιφξον ἕξεις séjavoY εὐκλείας Antiop. Evkáparoc. κάματον εὐκάματον Bac.| fr. IV. 4. εὔκλειαν εἰσεκτήσατο Ar. 

fr. XXX.2. εὔκλειαν ἴσην Er. fr. I. 
38. πόνος εὐκλείας πατὴρ Lic. fr. 1 i lI. δόξαν εὐκλείας ἔχειν Rha. fr. II. Ἑὐκαρδίως. παρέξω δέρην “εὐκαρδίως! 10. τὸ σφαγῆναι δεινὸν, εὔκλειαν δ᾽ . Hec. 549. et Iph. A. 1560. ἔχει Fr. fal. cit. I. 1. Εὐκαρπία. εὐϑαλεῖ εὐκαρπίᾳ Tr. 217. Εὐκλεῶς. εὐκλεῶς Saveiv AI. 293. et Evkapmoc. εὔκαρπον Θηβαῖον «áxyv»| Rh. 758. &ro αὐτὸ βόλομαι εὐκλεῶς Bac. 749. Φρυγῶν πρὸς εὐκάρπϑος] πρᾶξαι Iph. A. 1376. εὐκλεῶς λι- γύας An. 1046. πεῖν βίον Her. 535. τάσδε Θήβας Εὐκέλαδος λωτὸς Bac. 160. εὐκλεῶς φκήσαμεν Her. F. 271, Ἐὔκηλος. ὡς ὁ βλέπεις μ᾽ εὔκηλον Iph. Εὔκομπος. πληγαῖς Φρυγίαις εὐκόμ- AA. 644. ποις Tr. 152. 

Exe, εὐκίονες αὐχαὶ ϑεῶν Ion. 185. Εὐκοσμία. ϑαῦμ᾽ ἰδεῖν εὐκοσμίας Bac. Ἑὐκλεής. εὐκλεᾶ λόγον Ph. 1257. ἐξ! 692. 
ὅτα τις εὐκλεὴς γενήσεται Hip. 489. Εὔκοσμος. ἕανϑοῖσι βοςρύχοισιν εὔ- εὐκλεᾶ βίον ib. 717. πατρὸς καὶ πρὶν) κοσμος κόμην Bac. 235. «εὐκλεᾷ δόμον νῦν δὶς τοσᾶτ᾽ ἔϑηκας Εὔκρας Antiop. fr. XLI. εὐκλεέξερον Rh. 159, SQ. πόνος εὐκλεὴς Evkparoc. βίος εὔκρατος Melan. fr. Jb. 197. ἔςαι ἀν᾽ Ἑλλάδ᾽ εὐκλεὴς Ion.| XV.2. τἀγγύϑεν εὔκρατ᾽ ἔχει Phaéth. 31575. εὐκλεὴς πόσις Her. F. 290. εὐ- ir XIV* 
κλεὴς ἀνὴρ Ar. fr. VII. 2. τίς ἀμό- Εὐκταῖος. Τοῖσι δυτυχᾶσιν εὐκταία ϑεὸς Χϑῆτος εὐκλεής; ejusd. fr. XII. 2. μη-] Or. 214. Θέμιν εὐκταίαν Med. 169. τρὸς ὅνεκ᾽ εὐκλεεῖς Hip. 423. εὐκλεεῖς εὐκταίαν νύμφαιον Iph. T. 213. κατὰ ςρατὸν Her. 792. εὐκλεᾶ με ϑήσει Εὐκτός. τοῖς σοφοῖς εὐκτὸν σοφῷ ἔχ- .Ph. 1731. ἡ 9 εὐκλεὴς μὲν Hip. 47. Spav συνάπτειν Her. 459. ὃ εὐκτὸν εὐκλεής γε κατϑανθμένη Al. 148. πολ- ἀνϑρώποισι Lon. 642, λῶν μύχϑων εὐκλεὴς ἐπαύσατο ib. 941.| EUxvxXoc. περίπτυγμ᾽ ἀντίπηγος εὑ- κατ᾽ ἐμὲ εὐκλεὴς ἔσῃ Iph. A. 1441.| κύκλο Ion, 1391. 

δόκησις εὐκλεὴς δορὸς Her, F. 288. 
εὐκλεᾶ ἔχων φάτιν Ar. fr. XI. 9. 
εὐκλεεῖς ἀπαλλαγαὶ Med. 226. ἐκ 
ἔτ᾽ εὐκλεεῖς ϑανόμεϑα Hip. 687. εὐ- 
κλεὲς, δύο φίλω κεῖσϑαι πέλας Ph. 
1058. κέρδος εὐκλεὲς Al. 1036. εὐ- 
κλεὲς τοι δεσποτῶν ϑγήσκειν ὕπερ 
Iph. A. 812. τοῖς κατϑανᾶσιν εὐκλεὲς 
Tem. fr. VIL. 4. εὐκλεέξατος “βίος 
Med. 810. et εὐκλεέξτατον βίον AI. 
020. τὸν πρὶν εὐκλεέξατον Hel. 078. 
εὐκλεεςάτας πατρίδος Her. F. 1929. 

Εὐκάρδιος. τῇ περίσσ᾽ εὐκαρδίῳ Hec. 
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Εὐλάβεια. ἔχει τὐμὸν---εὐλάβειαν Her.| Εὐμενής. 

FK. 166. ἡ εὐλάβεια σκότον ἔχει Fr. 

inc. LI. 8. 2) Εὐλάβεια ut nomen 
proprium usurpatur, quasi dea, Ph. 
789. 

Ἑὐλαβεῖσϑαι. εὐλαβᾷ λύσσης μετα- 

σχεῖν τῆς ἐμῆς Or. 791. εὐλαβϑ, μή 
τι σὸν σφαλῇ «όμα Hip. 100. εὐλα- 
βεῖϑ᾽ (i. e. εὐλαβεῖτο) Or. 746. ηὐ- 
λαβεῖτο μὴ σώζειν dQíXec ib. 1059. 
καιρὸν εὐλαβέμενος ib. 698. τὰ κοῖλα 
yaspóc εὐλαβόέμενος Ph. 1420. εἰς 
ἀνδρὸς ὄψιν εὐλαβόμενος μολεῖν Dan. 

24. ἐδὲν ἐδέν᾽ εὐλαβεμένη Iph. A. 
1417. μέμψιν εὐλαβομένη Dan. 37. 
σκοτεινὰ καὶ βλέπεσιν εὐλαβόμεναι 
Sup. 325. πέμπετ᾽ (sc. τὰς φερνὰς) 

εἰς μέλαϑρον εὐλαβόμεναι Iph. A. 
612. 

Ἑυλαβεςέρως Iph. T. 1375. 
Εὔλειμος νάπη Bac. 1082. 
EvA£uevoc. εὐλιμένες Περσείων οἴκων 

ἐπ᾽ ἀκτὰς Hel. 1479. 

Εὐλογεῖν. μὴ μ᾽ εὐλογείτω τις Ph. 

974. Οἰκλέος τόκον ϑεοὲ εὐλογθσιν 

ἐμφανῶς Sup. 927. τὸν βόσκοντα 
εὐλογῶ lon. 137. ὅνεκ᾽ εὐλογεῖς ϑεὸν 

τήνδ᾽ ἂν εὐλόγεις πάτραν 
᾿Αρτέμιδος χρυσέαν 

ib. 1614. 

Dic. fr. IV. 2. 
ἄμπυκα τόξα τ᾽ εὐλογήσω Hec. 465. 

2 rA , , 2 Ἕ εὐγένειαν εἰ βρότειον εὐλογήσομεν 
Alex. fr. XII. 2. 

EvAoyía. QU εὐλογίας Her. F. 356. 
Ἑυλόγως. 
δαίμονα Antig. fr. XV. I. 

EvAvroc. 

Hip. 256. 
Εὐμανϑάνειν. 

μῦϑον εὐμάϑῃ σαφῆ Her. 181. 
E)pápsa. εὐμάρειαν ἐπεδίδα. χεροῖν 

Bac. 1126. ἐζήτησε τόκοισιν εὐμά- 

ρειαν Antiop. fr. I. 2. 
Evgaphc. 870 εὐμαρὲς Iph. A. 519. 

vid. etiam Al. 495. 
A. 969. Hel. 1243. et Thes. fr. V. 
10. 

Εὐμαρίς. βαρβάροις ἐν εὐμαρίσι Or. 
1370. 

Εὐμένεια. 
δόμοις ἔχεις ; Hel. 320. 

Εὐμενίδες. 

Εὔμιτος. 

EYMO 

ϑεῶν ὅστις iei εὐμενὴς 
Med. 919. εἴ πωε---ϑεὸν παράσχοιτ᾽ 
ἐς τὸ λοιπὸν εὐμενῆ An. δῦ. πόλει 
μοι ξύμμαχος ysv8 τᾷδ᾽ εὐμενὴς Sup. 

30. ὧν ex εὐμενὴς Bac. 921. 08Xov 
εὐμενῆ Meleag. fr. VIII. 2. λυπε- 
μένῳ μῦϑος εὐμενὴς φίλων Fr. inc. 
CXVIII. 2. ἐχϑρὲς r8c πρὶν εὐμε- 
γεῖς ποιέμενοι Hec. 849. ὥστ᾽ £v κα- 
κοῖσιν εὐμενεῖς παρεξάναι Al. 209. 

ἡμῖν ἂν εἶεν εὐμενεῖς El. 632. εὖὐ- 
μενῆ γνώμην ἔχειν Or. 119. £e 
εὐμενῆ γῆν Ph. 945. φίλοισιν εὐ- 
μενῆ Med. 809. ἀνδρῶν Φεραίων 
εὐμενὴς παρεσία Al. 609. εὐμενὴς ἡ 
Θεὸς ib. 794. σβ eUpev8c πόλει ὄσης 
Sup. 1229. εὐμενὴς ἔκβηϑι βαρβάρε 
χϑονὸς Iph. T. 1086. ἔν τ᾽ ᾿Αϑήναις, 

κἀνθάδ᾽ cav εὐμενῆ Ion. 1554. τύ- 
χοιμι αὐτῆς, ἡνίκ᾽ ἐξὶν εὐμενὴς 0]. 
fr. X, 8. ἔξιν τί μοι kar " Apyoc εὖ- 
μενὲς φίλων ; El. 601. φάσματ᾽ εὐ- 

μενῆ Hel. 575. ἔχοιμ᾽ ἂν δῆμον εὐ- 
pevésspov Sup. 351. ἵν᾽ ἐδὲν μητρὸς 
εὐμενέξερον Al. 320. εὐμενέΞξερον ἂν 
---Μενέλεῳ τὰ πρόσφορα δρῴης ἂν 
Hel. 1314. 

ὀνομάζειν αἰδᾶμαι ϑεὰς 
Εὐμενίδας Or. 88. μελαγχρῶτες Ev- 
μενίδες ib. 321. Ἑυμενίσι ϑήραμα 

δρομάσι 10. 834. δίκην ὑπόσχεε--- 
Ευμενίσι τρισσαῖς ib. 1650. 

Ευμετάβολος Epist. V. 
ὅστις εὐλόγως φέρει τὸν ᾿Εὐμήκης. ἐπὶ εὐμήκεις ἤκδσι τύχας 

Iph. A. 595. 

τὰν εὔλοχον ἐρανίαν ΗΪΡ.] Εὔμηλος, mom. propr. viri, Iph. A. 
216. 

εὐμίτοις πλοκαῖς Iph. T. 
817. 

πρὶν àv cap ἀμφοῖν] Er. fr. 1. 53. 
Ἑυμορφία. ἔριδι evyepg κεκορυϑμένον 
εὐμορφίας An. 279. εὐμορφίᾳ πρὰ- 

ϑεῖσα Tr. 936. ἐδέν τι τῆς εὐμορ- 
φίας ὄφελος CEd. fr. VIIL. 1. λόγων 
εὐμορφίαι Cy. 316. 

ἐν εὐμαρεῖ Iph. ΡΣ εὔμορφον εἶναι Fr. inc. 

Εὐμεσία. εἰ ἔφην μετ᾽ εὐμβσίας Her. F. 
676. πραγμάτων εὐμϑσίαν ἄσκει An- 
tiop. fr. XXXI. 2. 

πῶς εὐμενείας τοϊσίδ᾽ ἐν Εὔμεσος. τᾶς ἐκ εὐμόσθ μολπᾶς Iph. 

T. 145. 
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Εὐνάζειν. ἐπεὶ ἡμᾶς εὔνασ᾽ 'Exropeía χεὶρ Rh. 762. χρόνια πεσὼν ὅδ᾽ εὖ- 
γάζεται Or. 152. γάμοις βασιλικοῖς 
εὐνάζεται Med. 18. ὅπερ ηὐνάσϑη 
Seg Ion. 17. Φοίβῳ κρυπτόμενον A£- 
xoc ηὐνάσϑην ib. 1484. 

Ebvaioc. εὐναῖος yapérac Sup. 1028. 
εὐναίῳ πόσει Phry. fr. XIII. 1. ej- 
ναίοις γάμοις An. 1246. εὐναία ψυ- 
χά ΗΙΡ. 160, εὐναίαν ᾿Ελέναν An. 
104. εἰς μίαν βλέποντες εὐναίαν Kórpu ib. 179. — εὐναίας καρφηρὰς lon. 11. εὐναίων πηδαλίων Iph. 'T. 
432. 

Ἰοὐναςήριον ὑγιὲς Or. 589. 
Ebvárep. πρὸς ἄλλον εὐνάτορα Απ. 
1041. κακὸς εὐνάτωρ lon. 919. εἰ. 
.Yáropac Tr. 830. 
Ebvérgc, et dor. ac. μητρὸς εὐνέτης | eé3ev El. 803. Τανυμήδεος, Διὸς εὐνέτα Or. 1309. ὁ υρομένα σὸν εὐ- νέταν Med. 159. ἀνόσια εἰργάσω εὐνέταν El. 1171. 
Εὐνή. τῶν ἐν εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασ.- 
μάτων Hec. 829. κλῖνόν μ᾽ ἐς εὐνὴν Or. 227. cf. v. 811. kei μὴ yàp εὐνῆς ἥψατο Ph. 953, εὐνῆς ὅνεκα Med. .88. et Hip. 405. ἐς εὐνὴν ἠδικημένη 
Med. 265. ὀρϑεμένης εὐνῆς ib. 570. εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίε ib. 673. εὐνῆς “ἕκατι ib. 1338. εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη ϑιγεῖν βίᾳ Hip. 885. cf. El. 255. ἔγκληρον εὐνὴν προσλαβὼν Hip. 1011. 
“ἄλλην τίν᾽ εὐνὴν ἀντὶ cá σέργει πόσις ; An. 908. τῆς ἐμῆς εὐνῆς χάριν ib. 
1254. τὴν ἐμὴν μέλλεσαν εὐνὴν Iph. A: 1355. φύλλων ἐλατίνων χαμαι- πετῇ εὐνὴν Cy. 386. δόλιον εὐνὴν 
"Hel.20, ἰἀρικτον εὐνὴν ἴσθι σοι σε. σωσμένην ib. 80]. ἐπίσημον εὐνὴν Her. F. 68. jv ὄποτ᾽ ἤσχυνεν εὐνῇ El. 44. εὐνὴν κρυφαίαν Dan. 14. εὐνῇ συνελθεῖν λάθρα ib. 28. 2) dor. εὐνά. ὡς πέσοιμ᾽ ἐς εὐνὰν Hec. 027. ἀκοινώνητον εὐγὰν ἀνδρὸς An, 471. εἴς τιν ἀνδρὸς εὐνὰν Sup..823. τὸν πεπρωμένον εὐνᾷ πόσιν ἐμέθεν Tr. ᾿ ὅσιος ἀπ᾽ εὐνᾶς ὧν Ion. 150. τὸν εἰς εὐνὰν βάλλω τὰν σὰν ib. 899; μὴ τὸν εὖ διϊαύοντα--- εὐνᾶς ἐγείρετε Her. F, 1050. 3) plur. εὐναί dzro- ἔμες εὐνὰς σεβίζοσα Med. 643. ya- Ῥηλίες εὐνὰς ἀγῆλαι ib. 1027. νυμ- Quac εὐνὰς A]. 889. γυναικὸς εὐνὰς 

κενὰς Ib. 048. πόσας εὐνὰς ἠδικημέ- 
νην An. 350. κἄτρωσέ γ᾽ εὐνὰς Sup. 
466... εὐναὶ “δικαίων ὑμεναίων ἴδ. 
1020. νυμφείες εἰς ἀγκώνων εὐνὰς Iph. A. 132... ἠναῖσι βασιλίσι ib. 1306. οἵ τά τε πρῶτα---εὐνὰς ἔφρα- ζον Iph. T. 1266. πρὸς εὐνὰς τὰς 
"Exropésc Rh. 1. cf. v. 24. 88. 574. 
581. 606. 631. et 660. ἕένας εἰς εὐνὰς "Tr. 1038. εὐναῖς ἀρσένων 
ὑπηρετεῖν Bac. 223, σκοτίας εὐνὰς 
Ion. 860. αἰδόμεθ᾽ εὐνὰς τὰς τότε lb. 977. εἰς εὐνὰς κρύφιος ἠπίξω μολεῖν Her. F.344. ὦ λέκτρων δύο συγγε- 
v&ic εὐναὶ ib. 799. ὃς ἦλθεν ἐς εὐνὰς 
Νύμφας τᾶς ἹΤερσηΐδος ib. 800. ἐφε-: 
cíBC εὐνὰς ἔχοντες El. 217. κρυφίαις 
εὐναῖς πείσας ἄλοχον ᾿Ατρέως ib. 720. 
Κρυπταῖσιν εὐναῖς 1b. 929. νυμφικὰς 
ἐς εὐνὰς ib. 1900. 

Εὔνημα. Xpóvt ἔχοντ᾽ εὐνήματα lon. 
304. 

Εὐνήτωρ. ὁ Δίρκης εὐνήτωρ Her. F. 27. εὐνήτωρ cóc ib. 97. 
Εὐνίς. κακίτης εὐνίδος τιμωρία Iph. Α. 397. ἀνδρῶν εὐνίδας λωβώμενοι 
Or. 927. ἔχοντες εὐνίδας Iph. A. 
807. 

Εὐνοεῖν. εἰ κατ᾽ oikec εὐνοῶν ἐτύγχα- ' vec Dan. 64. εὐνοόμενός Tic ὧν Fr. inc. B. 20. 1. 
Εὔνοια. σῷ εὔνοιαν πατρὶ ἀεί ποτ᾽ εἶ- xov Or. 866. cf. Med. 345. ἐκ ἦλθες εὐνοίᾳ ϑεῶν Sup. 157. ὅ ποτ᾽ ἐκ φρε- γῶν εὔνοι᾽ ἀπέξτη τῶν ἐμῶν Φρυγῶν πόλει ΤΥ. 7. "ἣν σὴν εἰς ἔμ᾽ εὔνοιαν δίδως Hel. 1441. ἄκαιρος εὔνοι᾽ ἐδὲν 
ἔχθρας διαφέρει Hip. fr. XVII. 4 
κατ᾽ εὔνοιαν Fr. inc, B. Ls run 

Evvopía. εὐνομία χάριν διδὲς Her, F. 779. 
Εὔνος. εὔνεν ὄντα σ᾽ ἐξεπίταμαι ΑΙ. 
814.. σοὶ καὶ τέκνοις εὔνες ἔφυν Iph. A. 867. cf. v. 871. et Her. 1032. σὲ προσποιόμεθα εὔνεν Hel. 1404. εἰς ὄμματ᾽ εὔνϑ φωτὸς εἰσβχέψαι γλυκὺ 
Ion. 732. ὅστις καὶ μέσως εὔνες ἐμοὶ 
Her. F. 58. cf. Fr. inc. XXI.2. 2) 
Jam. εὔνες εἰμὶ Hip. 698. εὔνεος kai 
col, ζῶντί τ᾽ ἦν τῷ σῷ πόσει An. 59. 
εὔνες εἰμ᾽ “Ἕλλησιν Hel, 488. vid. 
etiam v. S87. εὔνας àg* ἐρεῖς, ὅσ᾽ ἂν 
λέγῃς Ion. 1336. 

Ἐύξεινος. ἐντὸς εὐξείνε πόρα An. 1263. 

nandi 
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1lóvre—érpac Εὐξείνα Iph. T. 125. Ενπηκτος. 

cf. v. 437. δι’ Εὔξεινον οἷὃμα λίμνας 

Her. F. 410. λιμένα τὸν εὐΐξεινότα- 

τον ναύταις Hip. 157. 

Εὔξενος. Ἐὔξενον πόρον Iph. T. 1388. 

Ev£éva Πόντα πρὸς ἀκτὰς Rh. 428. 

Ἐὔξενον ἐπ᾽ oiüpa Iph. T. 395. 

Εὐξύνετος. εὐξύνετον ξυνετοῖσι βοὰν 

Iph. T. 1092. 

Ἐὔογκος. εὔογκος εἶναι yaspi μὴ πλη- 

ρϑμένῃ Bel. fr. XVII. 5. 

εὔογκος Syl. fr. III. 3. 

EJoóía. τίν᾽ ἔχει τάσιν εὐοδίας Bel. 

fr. I. 4. sed vid. not. 

Evo; partic. leta exclamalionis Tr. 

326. et Bac. 141. 
EvoAgoc. ἐκ τῶν εὐόλβων βασιλέων 

Iph. T. 189. 
Ewopygsía. ἀσκεῖν σώφρον᾽ εὐοργη- 

σίαν Bac. 641. 

EJopkéiv. ἣν àv εὐορκοῖμ᾽ ἐγὼ Or. 

1517. 

Εὐορκησία. ὃς τὴν ἐμὴν πέποιθεν εὐορ- 

κησίᾳ ψυχὴν κρατήσειν Hip. 1039. 

EVopkoc. εἰς ἔμ᾽ ἐκ εὔορκος ὧν Med. 

495. 
Evoppoc. λιμένας Ἑλλάδος εὐόρμϑε 

τ 128: 

Εὔοχθος. εὐόχθε βορᾶς ψυχὴν ἐπλή- 

pav Ion. 1169. 

Εὐπαγής. εὐπαγεῖ κύκλῳ πτερίνῳ Or. 

.1428. 
Εὐπαιδία. τέρπεται εὐπαιδίᾳ Sup. 490. 

ὅταν---εὐπαιδίαν πόσιν ἔχοντ᾽ ἴδῃ Lon. 

678. 
Εὔπαις. εὔπαις ὁ Aar8c γόνος Iph. T. 

1234. cf. Her. F. 689. εὔπαις ποτ᾽ 

áca Hec. 810. ὀἐκέτ᾽ εὔπαις Sup. 

955. βιοτᾶς εὔπαιδος Ton. 491. 

Ἑὐπάρθενος. εὐπάρθενε Aípka Bac. 

520. 

Εὐπατέρεια. εὐπατέρειαν αὐλὰν Hip. 68. 

Εὐπατρίδας. τὸν εὐπατρίδαν Hip. 152. 

et 1283. ᾿Αγαμέμνονα εὐπατρίδαν 

Iph. A. 177. εὐπατρίδαι Al. 923. 

& τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶσ᾽ οἴκων Ion. 

1076. 
Ἑὐπατρίς. τᾶς εὐπατρίδος Νηρηΐδος 

Iph. A. 1077. 
Ενπειθής. τῶν ἠθάδων φίλων νέοι μο- 

λόντες εὐπειθέτεροι Απ. 820. 

Ἐὐπέτεια. δὲ εὐπετείας Ph. 269. 

Ἑυπετὴς Cy. 524. 

Ph. 696. 

80 ἄγαν Evzopoc. 

πάντα evmerij 9eoic | T. 1000. cf. v. 1357. 

E Y.IL P 

πέπλων εὐπήκτοις ὑφαῖο 

Iph. T. 312. 
3 τὰ 

ἐν εὐπήνοις ὑφαῖς Iph. "qs Εὔπηνοο. 
814. cf. v. 1465. 

Εὔπηχυς. λάβετ᾽ εὐπήχξεις χεῖρας 

Hip. 200. 
Εὔπλεκτος. εὐπλέκτων ὑπὲρ ἀρκύων 

Bac. 868. 
EvzAókagoc. εὐπλοκάμες κόμας Iph. 

A. 791. 
εὐπόροισι πλάταις Iph. A. 

765. πολλὰ---εὔπορ᾽ ἀνθρώποις πέ- 

λει Alemen. fr. ΧΙ. 2. διδάσκαλον 

ἐν τοῖς ἀμηχάνοισιν εὐπορώτατον 

Hip. fr. VI. 2. 

Εὐπραξία. τῆς πάροιθ᾽ εὐπραξίας Hec. 

58. et Tr. 635. et τὴν πάροιθ᾽ εὐπρα- 

ξίαν Hip. fr. XI. 2. μετάδος φίλοισι 

σοῖσι τῆς εὐπραξίας Or. 450. εἰς εὐ- 

πραξίαν Her. 351. μετασχὼν τῆς 

ἐμῆς εὐπραξίας Hel. 742.. ἡ βροτῶν 

εὐπραξία Fr. inc. B. 38. 1. ἔχεσιν 

ἀπόμοιραν τῆς σῆς εὐπραξίας Epist. 

IV. κοιναὶ ἡμῖν δωμάτων εὐπραξίαε. 

Ion. 566. 
[i i 

EUmpáccoew. οἱ κακοὶ &mor εὐπράξειαν 

ἂν Ion. 1622. 
Evmpemic. ὅπλοισι χρυσέοισιν εὐπρε- 

πὴς Ph. 171. cf. Sup. 392. εὐπρεπῆ 

λόγον 'Tr. 951. ἐν γέλωτι εὐπρεπεῖς 

Melan. fr. XX. δ. εὐπρεπῆ γυναῖκα 

Iph. A. 386. μορφὴν εὐπρεπῆ ib. 

822. ἃ γὰρ εὐπρεπὲς λέγειν Or. 

1145. τὐμὸν εὐπρεπὲς ποιόμενος Bac. 

8429. εὐπρεπὲς φαίνειν πρόσωπον El. 

1074. εὐπρεπῆ πορπάματα ib. 820. 
b , - , t. E Ἂν δ 

τὰ εὐπρεπῆ τέκνα ib. 951. εὑπρεπε- 

δος εὐπρεπετάτη Hec. 269. 

Εὐπρεπῶς ΑΙ. 159. 
ki , 

Εὐπροσήγορος. ἐν εὐπροσηγόροισιν Eet | 

Hip. 95. μύϑες εὐπροση-. τις χάρις; 
γόρες Dan. 45. 
Al. 778. 
ἔχω Her. F. 1284. 

σόμα Sup. 869. | 

Esmpócorsoc. ἐκ &suy. ἄτης eUmpógotsoc 

ἔκβασις Med. 279. : 

Εὐπρόσωπος. ἐκ εὐπροσώποις φροιμίοις 

ἀρχὴ λόγο Ph. 1346. 

Εὔπρυμνος. ἐπ’ εὐπρύμνα νεὼς Iph. 

παρ᾽ εὐπρύμνοι- 
Iph. A. 723. 

εὐπροσηγόρῳ φρενὶ 

σιν ᾿Αργείων πλάταις 

440. τό γ᾽ ἐμὸν εὐπρεπὲς πάρα ib. | 

sepov ξενίαν κατήσχυνε Rh.841. εἶτ 

d γὰρ ἄτας εὐπροσηγόρβε, 
εὐπροσήγορον. 
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Εὔπτερος, 
1200. εὔπτερον δέμας ib. 1203. 

Εὔπυργος. 
an, 1. 

Εὐρείτας. Σιμόεντι ἐπ’ εὑρείτᾳ ΤΥ. 
809. 

Ἐὕρημα. τί τῷδ᾽ ἂν εὕρημ᾽ εὗρον εὐτυ- 
Xem: Med. 553. εὕρημα ἐκ olg. 
οἷον εὕρηκας τόδε ib. 716. εὕρημά τι 
τῆσδε συμφορᾶς ἔχω Hip. 716. εὕς- ρημα κάλλιπον εὕρηκα Her. 534, σῶῷ- σαι τόδ᾽ εὕρημ᾽ εἰς τὸν ὄντα viv χρό- vov lon. 1849. ἄελπτον εὕρημα ib. 
1441. φίλον εὕρημα ib. 1518. τὸ | πάνσοφον εὕρημα Her. F. 188. εἴς- pupa τὸ χρῆμα γίνεται τόδε El. 606. “πολλῶν λόγων εὑρήματα Hec. 250. . Ῥέας.τε μητρὸς, ἐμά S εὑρήματα Bac. 

59. μαινόμεσϑα τοῖς εὑρήμασι Cy. 
. 463. 
Εὐριπέδης, nom. auctoris, Epist. V. 
Ebpuroc Iph. T. 6. σιγαὶ ἀνέμων τόνδε κατ᾽ Ἰδὔριπον ἔχεσιν Iph. A. 11. Ej- 
ρίπο διὰ χευμάτων ib. 166. Εὐρίπϑ 
πύλας ib. 804. ἐπὶ λεπταῖς Ἐὐρίπο 

μον οαῖς ib. 818. .ἀνταίαν Εὐρίπῳ 
πγεῦσαι πομπὰν ib. 1324. 

Ἐὺρίσκειν. ἀγῶνα πάνδημον εὑρίσκω 
τινὰς τιϑέντας ἀϑληταῖσιν ΑἹ. 1029. 

- εὑρίσκειν τέχνας Iph. T. 1032.  Aé- "Wec mecsnpíac εὕρισκε ib. 1054. ἐν- 
Sá0 εὑρίσκοσί σε Her. 101. αὐτοὶ 
τὴν ἔξοδόν γ᾽ εὑρίσκετε Hel. 1028. 
τἀμὰ εὑρίσκω φίλα Ion. 523. ϑέσφαϑ᾽ ᾿ὡς εὑρίσκομεν ib. 1424. ἄλλο τοί πϑ “καινὸν εὑρίσκω κακὸν Mer. F. 1177. 
"τἄνδον εὑρίσκειν καλῶς El. 76. εὑ- "Ρίσκεις μητρὶ πῶς φόνον ; ib. 650. τὸ συνεχὲς ἔργα παντὸς εὑρίσκει τέλος 
"Ar. fr. XXIX εὕρημα ἐκ οἶσϑ᾽ οἷον 
εὕρηκας τόδε Med. 716. ἐν καλῷ σ᾽ ἔξω δόμων εὕρηκα Iph. A. 1107. “πάντα διειιπεπραγμένα εὕρηκα Hel. 
"94. rà χείριτ᾽ ἐν δόμοις εὑρήκα- 
μὲν ib. 1528. εὗρες πᾶ νιν; Hec. 7717. γάμοις εὑρεῖν βίον Ph. 403. cf. v. 1613. πολλῷ εὗρον ἐνδεεῖς διαλ.- λαγὰς ib. 708. εὗρεν ἐν Ἠλέκτραισι πύλαις τέκνα ib. 1503. τί T80 ἂν εὕ- ρημ᾽ εὗρον εὐτυχέξερον; Med. 553. παῦρον δὴ γένος ἐν πολλαῖσιν εὕροις ἂν ἴσως ib. 1088. ἅλις βίοτον εὗρον Ab. 1107. τῶν ἀδοκήτων πόρὸν εὗρε Seóc ib. 1418. AI. 1165. An. 1288. 

εὐπτέρες ἐς αὐχένας lon. 

εὔπνργα ἐρύματα χϑονὸς 
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Bac, 1389. et Hel. 1707. ὃν à» πε- 
ρισσὸν καὶ φρονᾶνϑ᾽ εὕρῃ μέγα Hip. 
445. εὗρον φάρμακα ib. 609. πρὶ 
γῆς ἄνακτα τῆσδε εὕροιμ᾽ ἂν ib. 1154. 
ἐχ εὗρε, πλὴν γυναικὸς Al. 17. eto" 
εὕρομέν σε μὴ λυπόμενον ib. 539. 
κρεῖσσον ἐδὲν ἀνάγκας εὗρον ib. 969. 
ἀλκήν τιν᾽ εὑρεῖν κἀπικόρησιν κακῶν 
An. 98. πολλὰς ἂν εὕροις μηχανὰς 
lb. 85. ἄκος rov δυσλύτων πόνων £b- 
ρεῖν ib. 12]. πόσας ἂν εὐνὰς ϑυγα- 
τέρ᾽ ἠδικημένην βϑλοι ἂν εὑρεῖν ; ib. 
951. εὑρεῖν καιρὸν ib. 486. τί μύρε 
παράτροπον μέλος εὕρω; ib. 528, ἐκ 
ἄν τιν᾽ εὕροιτ᾽ ἄλλον ἀϑλιώτερον Sup. 
1076. ἵνα σὲ πρῶϑ᾽ εὕρω κακὸν Iph. 
A. 849. τίνα πόρον εὕρω; ib. 356. 
78 χρή μ᾽ εὑρεῖν σὴν χέρ᾽ ἐπίκερον 
κακῶν ; ib. 1027. ἐμῶν φίλτατόν c 
εὗρον φίλων Iph. T. 708. ἡνέῳ ἂν 
κενὰς κρηπῖδας εὕρῃ ἀγάλματος ib. 

8 γὰρ εὕρομεν τόνδ᾽ ἄνδρ᾽ ἐν 
εὐναῖς. Rh. 580. «8 ru! ἀνάκτων 
Τρωϊκῶν εὕρω; ib. 738. βυρσότονον 
κύκλωμα τόδε---εὖρον Bac. 125. βό- 
τρυος πόμ᾽ εὗρε ib. 279. εὕρομεν φί- 
Mec καὶ ξυγγενεῖς τόσδε Mer. 305. 
ἕνα ἐν πολλοῖς ἴσως εὕροις ἂν, ὅστις 
K. T, A. 1b; 399. πέρας εὑρεῖν Hel. 
1188. τὸ ϑεῶν ἔπος ἀλαϑὲς εὗρον ib. 
1165. γνοσᾶσ᾽ εὗρον vócsc lon. 320. 
τὰ φίλταϑ᾽ εὗρες 1b. 57]. ἴσως εὕροι- 
μεν ἂν ib. δ7ὅ. ὅσας σφαγὰς φαρμά- 
κῶχε--εὑρὸν 1b..617... ὑπϑ' τδέσιπαενειν 
εὕρω; ib. 1107. ἕν’ εὕρω μηϑὲν, ὧν 
8 βέλομαι ib. 1381. εὑρεῖν μητέρα 
ib. 1383. φίλον σ᾽ εὕρημα εὕρομεν 
10.15.18... mo? κακῶν ἐρημίαν εὕρω; 
Her. F. 1158. εὗρές γ᾽ ἄλλες ἐν 
κακοῖσι μείζοσιν; ib. 1239. συμφο- 
ρᾶς κακῆς ἰατρὸν εὑρεῖν El. 70. -πολ- 
λὰ---ἂν εὕροι δαιτὶ προσφορήματα ib. 
428. πολλοῖς ἂν εὕροις βοςερύχες 
ὁμοπτέρες ib. 530. γενναῖον λέχος 
εὑρεῖν Aud. fr. XIV. 9. 8X εὕροις ἂν 
ἀδλιώτερον Peliad. fr. V. ὁ. ἐκ zzi 
εὑρεῖν βίον ἄλυπον iv ἐδενὶ Fr. inc. 
LXXXVII. εὑρεῖν μόχϑων ἀνάπαυ- 
Aa» Fr. inc. CLV. 13. ἄνδρας, 8 
Φρύγας κακὲς, εὑρὼν Or. 1352. ai- 
νιγμ᾽ ἀσύνετον εὑρὼν Ph. 1721. εὑ- 
ρὼν ἀκριβῆ μοεσικὴν ἐν ἀσπίδι Sup. 
906. πρὸς φάτναις ταῦρον εὑρὼν Bac. 
618. σῶμα μυρίοις ζητήμασιν εὑρὼν 
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ib. 1217. rà φίλταϑ᾽ εὑρὼν Ion. 521. 

εἰ μὴ μηχανὰς εὑρήσομεν Mip. 481. 

T& νιν εὑρήσω; Al. 837. cf. v. 847. 

iy ἡμᾶς ὄντας εὑρήσει κακὸς Iph. A. 

459. πολλὲς εὑρήσω φίλβςο Rh. 320. 

κάκ᾽ ἐν δόμοισι μυρί᾽ εὑρήσει Tr. 443. 

βρανῷ -«ηρίζον εὑρήσεις κλέος Bac. 

970. τὸ λῷςον ἐλπίδ᾽ εὑρήσειν Her. 

170. ὅπως μητέρ᾽ εὑρήσεις σέϑεν Ton. 

573. τὴν μὲν εὑρήσεις κακὴν Pro. fr. 

III. 8. οἵτινες ὕμνδο---εὕροντο Med. 

194. cf. v. 196. τίνα σοι πόρον tvpo- 

μένα Iph. T. 876. εἴ τι πράξας μὴ 

καλῶς εὑρίσκομαι Sup. 254. αἰεὶ ἐν 

λόχοις εὑρίσκεται Rh. 507. σοῖς φί- 

λοισιν εὑρίσκῃ φίλος Ion. 1407. πϑ8 

ποτ᾽ ὄνϑ᾽ ηὑρήμεϑα ; Iph. T. 777. εἰ 

δ ἄκρων τὸ σοφὸν εὕρηται φρενῶν 

Bac. 203. δόλοι καὶ σκοτεινὰ μηχα- 

νήματα --- εὕρηται βροτοῖς Bel. fr. 

VIII 2. ἃ γυναιξὶ σώφρον᾽ ἔσϑ᾽ εὑ- 

ρημένα "Tr. 640. ἀδικᾶσα εὑρέϑη 

Hec. 270. ὅπερ εὑρέϑη ϑανὼν ib. 

770. εἰ μὴ ὅρκοις ϑεῶν ἄφρακτος εὑ- 

ρέϑην Hip. 657. ἀπληςίαν λέχες 

πάσαις γυναιξὶ προστιϑεῖσ᾽ àv εὑρέϑης 

An. 218. ἄριΞξος εὑρέϑη ΕἸ. 882. τίς 

ὅτως εὑρεϑείη σκαιὸς ----; Epist. V. 

ὃς ἀνόσια πράσσων εὑρεθήσεται Iph. 

A. 1105. 

Eüpooc. εὐρόοισι «ónac: Hip. fr. IX. 

Εὖρος. εἰς εὖρος τριῶν πήχεων Cy. 

389. 

Evppsc. ἀμφὶ τὸν εὐῤῥθν Εὐρώταν Hec. 

650. 

Εῤρύϑμως ϑὲς τὸν ἀγκῶν᾽ εὐρύϑμως 

Cy. 560. 

Ebpóc. πόντϑ κύματ᾽ εὐρέως Fr. inc. 

CLXXV.l. εὐρείας φάρυγγος àva- 

Ξόμε τὸ χεῖλος Cy. 355. 

Εὐρυσϑεύς. Ἐὐρυσϑέως πέμψαντος ΑΙ. 

67. cf. v. 484. vid. etiam Her. 13. et 

passim per totum drama, nec non 

Her. F. locis compluribus, et tandem 

Pi.fr V5. 
Εὔρυτος, mom. propr. viri, Iph. A. 

282. 
Elpvroc, adject. svpvrov παρὰ κρήνην 

Iph. A. 420. 
Εὐρύχορος. “Ἑλλάδος εἰς εὐρυχόρος 

ἀγυιὰς Dac. 87. 

Εὐρώπη, et dor. ὦπα. Ἑὐρώπης Ópsc 

Tr. 927. et Ion. 1356. Εὐρώπας 3e- 

Εὐρωπία. 
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ράπαιναν Hec. 482. ᾿Ασιήτιδα γαῖαν 

Εὐρώπας διαμείψας Iph. T.398. τὸν 

Εὐρώπας Λυκίων ἀγὸν Rh. 29. 2) 

nom. propr. fcem. τῆς Τυρίας τέκνον 

Εὐρώπας Cret. fr. II. 2. 

πεδία Ἑὐρωπίας γῆς Ion. 

1587. παρ᾽ αὐτοῖς κρασπέδοις Εὐρω- 

πίας Thes. fr. VI. 
Εὐρωπός. χάσμα εὐρωπὸν πέτρας Tph. 

T. 626. 
Εὐρὼς Ion. 1393. 
Eopórac, fluvius terre Laconicm. ἀμ- 

$i róv euppev Evporav Hec. 650. 

τοῖς παρ᾽ Evpora An. 438. Εὐρώταν 

ἀφικέσϑαι 10. 802. ἀπ᾽ Εὐρώτα δονα- 

κοτρόφα Iph. A. 179. cf. Iph. T. 400. 

et Hel. 211. 356. et 600. ἐξαλλάξασ᾽ 

Εὐρώταν Iph. T. 135. τῷ Εὐρώτᾳ 

δύσκλειαν 'Tr. 133. ἐν δίνᾳ Ἑῤρώτα 

ib. 210. ἐπ᾽ Εὐρώτα ῥοαΐς Hel. 123. 

cf. v. 161.  Ebpórav ἐφεζόμεναι ib. 

1508. 

'"Eóc. ἐὺς ὃ χρήζων Fr. inc. XCI. 

Εὐσέβεια. μόχϑες τῆς εὐσεβείας Hip. 

1368. σῆς εὐσεβείας χάριν 10. 1419. 

δίκαιος ἡὐσέβεια Iph. T. 1202. τῆς 

εὐσεβείας! Dac. 263. ovyyóvo σῷ 

τὴν εὐσέβειαν μὴ προδῷς τὴν σὴν Hel. 

907. τὴν εὐσέβειαν τιμᾷν Ton. 1045. 

ὅσον εὐσεβείᾳ xpar&puev ἄδικον ἄροτον 

ἀνδρῶν ib. 1094. ἡ εὐσέβεια τίς πρόσ- 

es. σῷ πόσει; El. 254. 8 κατ᾽ εὐσέ- 

βειαν αἱ ϑνητῶν τύχαι Hip. fr. IV. 1. 

τῆς εὐσεβείας χάρις ἐσϑλὴ ejusd. fr. 

XVIII. 6. τὸ ἔχειν πλέον κρατεῖ τῆς 

εὐσεβείας Fr. inc. LXXXVI. 3. 

Εὐσεβεῖν. 

Or. 898. τἄλλα εὐσεβεῖν χρεὼν Ph. 

528. χϑόνιον εὐσεβεῖν ϑεὸν 1b. 1331. . 
ὡς τὰ 

"^ ἀνάκτορ᾽ εὐσεβεῖν εἰδῶσι Tr. 85. | 
εὐσέβει περὶ &&vec Al. 1151. 

φυγῇ ζημιᾶντας εὐσεβεῖν ὦ 

τὰ ἐπὶ τὰ καλὰ βίον---ἄγοντ᾽ εὐσεβεῖν ὁ 

Bac. 1007. πέφυκά τ᾽ εὐσεβεῖν, καὶ . 

βόέλομαι Hel. 1004. 

Ion. 1290. ἴσον σεαυτὸν εὐσεβεῖν 

πᾶσι δίδε Er. fr. II. 8. vid. not. 

ἐκ εὐσεβεῖς γε 

, 
εξ! 

σεβεῖν ἠσκηκότα Fr. inc. LXII. 2. 

τῶν εὐσεβέντων ἡσυχῆ Bel. fr. XXV. 

9. τῶν εὐσεβέντων ἐρᾷν Dic. fr. L. 6. 

τοῖς---εὐσεβδσιν εἰς ϑεὸς Scy. fr. II. 

3. 
466. 

Εὐσεβής. 

εὐσεβῆ ξένον ib. 1234. εὐσεβὴς ἂν 

Διόνυσος ἡμᾶς εὐσέβησε Bac. : 

εὐσεβὴς ἀνὴρ Hec. 1004. - 
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ἦν Or. 502. εὐσεβὴς γεγὼς Hip. 
1309. εὐσεβὴς πόνος Sup. 373. 
ἔξαρχ᾽ ὅρκον, ὅστις εὐσεβὴς Iph. T. 
743. εὐσεβᾶς πατρὸς Hel. 979. cf. v. 
1035. εἰς ἔμ᾽ εὐσεβὴς El. 253. τίς 
εὐσεβὴς ἐμὸν κάρα προσόψεται; ib. 
1195. εἰς ϑεὸς εὐσεβὴς Bel. fr. 
XXVIII. 1. εὐσεβὴς ὧν Phry. fr. 
VI.1. τὸς εὐσεβεῖς ϑεοὶ ϑνήσκοντας 
8 χαίρεσι Hip. 1339. χειρὸς εὐσεβᾶς 
dmoib. 83. φρενὸς σῆς εὐσεβᾶς ! ib. 
1454, ἄλοχον εὐσεβῆ Mel. 1994. 
εὐσεβεῖς ὁδὲς ἥκοντα An. 1196. τὰ. 
μόν σ᾽ εὐσεβὲς σώζει Hip. 656. χρὴ] εὐτεκνωτάτην πασῶν γυναικῶν ib. τόδ᾽ εὐσεβὲς σκοπεῖν Iph. A. 674.| 581. 

j| Εὐτολμία Med. 469. 
τὸ εὐσεβὲς παραλιπὼν Tr. 43. τὸ 
εὐσεβὲς τῆς δυσσεβείας ἀνϑελξ Cy.|Ebropvoc. ἴτυος ἐν εὐτόρνοισι περιδρό- 

μοις Tr. 1197. ἐν εὐσεβεῖ Hel. 1293. εὐσεβὲς 
Χρητήριον El. 1272. τἀμὰ εὐσεβῆ | EvrpázeQoc. βίος ἐκ εὐτράπεζος St. fr. 

III. 2. cf. Fr. inc. LI. 3. 
τότ᾽ ἦν Ion. 1290. παρώσας εὐσεβε- 
“ἔρος φίλος Or. 627. τῶν faSvrd v- Εὐτραφής. ἴδοιμι ὑμᾶς εὐτραφεῖς Med. των ὄντας εὐσεϊβεξέρες Dan. fr. XIL| 920. πρὸς εὐτραφεῖς ἕένεις Iph. T. 7. παῖς Πέλοπος εὐσεβέξατος Med.| 304. 
684. £y ἀνδρὸς εὐσεβεςάτε τραφεὶς Ἐὐτρεπής. πάρεει λαιμὸς εὐτρεπὴς 00e Iph. A. 926. cf. ΕἸ. 886. εὐσεβετά-) Hec. 565. ὁ φάρυγξ εὐτρεπὴς teo τὴν ψῆφον Or. 1651. cf. El. 1269. Cy.214. φαρέτραν εὐτρεπῆ Her. F. εὐσεβεςάτην, sc. ebyyovov  Hel.| 969. εὐτρεπὲς (sc. τὸ ξίφος) ποιήσο- 1048. μαι El. 689. κατάργματα εὐτρεπῆ Εὔσελμος. ἐπ᾽ εὐσέλμων νεῶν Rh. 97. ποιδμένη Iph. T. 245. ὥς σοι τἀνϑάδ᾽ Εὔσημος. ἐντὸς εὐσήμα νεὼς Iph. T.| ἐτὶν εὐτρεπῆ Cy. 894. τὰ νέρϑεν εὑ- 1383. εὔσημον φάσμα ναυβάταις Iph.| rpezij ποιᾷ Her. F. 497. 
A. 252. εὔσημα kal σᾶ Hyp. fr. XII. Εὐτρεπίζειν. εὐτρέπιζε φάσγανον ij Ἑῤσϑενεῖν. ὅτ᾽ ἐν ἥβῃ ταμὸν εὐσϑένει βρόχον δέρῃ Or. 951. ὑμέναιον &U- 

τρέπιζε Iph. A. 437. εὐτρεπίζετε, à 
δέμας Cy. 2. 

; Ἐῤσπλαγχνία. τῆς ἐμῆς εὐσπλαγχνίας] χρὴ Iph. T. 470. χέρνιβες πάρεισιν 
ηὐτρεπισμέναι Iph. A. 1111. 

Rh. 192. 
Εὐςοχία. ἐπὶ τόξων εὐςοχίᾳ Iph. T. Εὐτρεφής. σαρκὸς εὐτρεφέτατον πάχος 

Cy. 379. 1239. χερὸς tisoxíav 'Tr. 812. 
Εὔςοχος. tUsóxo πέτρῳ Hel. 75. ὅσοι Εὕὔτροχος. ἐν ἀντίπηγος εὐτρόχῳ κύκλῳ τόξοις χεῖρ᾽ ἔχεσιν εὔτοχον Her. F.| Ion. 19. εὔτροχον γλῶσσαν ἔχεις 

Bac. 268. 95. λόγχῃ ἄνδρες εὐτοχώτεροι Dan. a fr. VIII. 2. λόγχαις ἀκοντιτῆρες εὐ-} Εὐτυχεῖν. ὡσὰν ἡ Ἑλλὰς εὐτυχῇ Hec. 
330. τὸν χρητὸν εὐτυχεῖν ib. 904. 

σοχώτατοι Ph. 142. 
| Ἐὔςροφος. δώδεκ εὐσροφωτάταισι vav-| μάλιτα rékeiva εὐτυχεῖς μέρος ib. 989. 

s δεῖ Μενέλεων μὲν εὗτυ» εἴν---ΟΥ. 
civ Iph. A. 293. 

) 
EüsvXoc. εὐτύλων ναῶν Iph. T.128. | 1143. εὐτυχοῖμεν àv ih. 1172. ἀρ’ 
Εὔσφυρος. εὐσφύρε ποδὸς Hel. 1586. εὐτυχεῖς Bv τοῖς γάμοις; Ph. 427. 

σχήμων. ὡς σὺ μὴ εἰς ἔμ᾽ εὐσχήμων) τολοιπὸν εὐτυχοῖεν ἂν 10. 1095. δεῦρ 
γένῃ Med. 584. λόγω» εὐσχημόνων! ἀεὶ εὐτυχεῖς ib. 1215. εὐτυχοίης Med. Hip. 490. 688. et Al. 1156. ἡνίκ᾽ εὐτυχεῖς Med. 

1005. ἐκ οἶδ᾽, ὅπως εἴποιμ᾽ ἂν evrv- 
Εὐσχήμως πεσεῖν Hec. 569. 

: * Εὐσωματεῖν An. 766. χεῖν τινα ϑνητῶν Hip. 981. εὐτυχεῖν 
ἀεὶ ib. 1018. ἀδίκως εὐγυχεῖτ᾽ ἀν 

& γυναικὸς εὐνὰς εὖτ᾽ ἂν εἰσίδω 
in κενὰς Al. 048, εὖτ᾽ εἰς κόλπες κρόκεα] Ἑλλάδα An. 450. εὐτυχϑσιν οἱ μὲν 

πέταλα φάρεσιν ἔδρεπον Ion. 888, 
εὖτ᾽ ἂν εἰς 4s μόλῃς Her. F. 1331. 

Εὐτειχής. τὸν ἐν Ἰλίῳ εὐτειχῆ πάγον 
An. 1011. 

Εὐτεκνεῖν Meleag. fr. X. 2. 
Ebrtkvía. ὥστ᾽ εὐτεκνίᾳ δυστυχίαν---: 
καϑελεῖν Sup. 66. εὐτεκνίας Xpovia 
κύρσαι Ion. 470. 

Εὔτεκνος. &Ur£kv8c χρησμὲς Ion. 423. 
£UTEKVOC ξυνωρὶς Ph. 1612. ἐκέτ᾽ ei- 
τεκνος Sup. 955. πατρὶς εὔτεκνος 
Her. F. 1405. γενοίμεϑ᾽ εὔτεκνοι Ph. 
1068. εὐτεκνώτατε Πρίαμε Hec. 620. 
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716. τάπ᾽ £p εὐτυχοῖτε ib. 1557. ὁ 

τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ Iph. T. 560.| 

εὐτυχοῖμεν ἀλλήλων μέτα ib. 84]. 

γένει εὐτυχᾶμεν ib. 850. τὸν μόνον] 

Ὀρέτην- εὐτυχεῖν ib. 1183. εὐτυχεῖν 

μόνον σε δεῖ Rh.218. ἐπειδὴ τὐμὸν 

εὐτυχεῖ δόρυ 10. 319, τῶν εὐδαιμόνων 

μηδένα νομίζετ᾽ εὐτυχεῖν Tr. 510. εἰ 

εὐτυχοῖεν Γρῶες ib. 1007. ἐὀδεὶς αὐτὸς 

εὐτυχεῖ ποτε ib. 1206. εὐτυχεῖς τᾷδ᾽ 

ἄγρᾳ Bac. 118]. εὐτυχεῖς τανῦν τάδε 

Her. 041. τάδ᾽ εὐτυχῶ Hel. 1213. 

τὰ Kar οἴκος εὔτυχϑμεν ib. 1385. εὖ- 

τυχϑμεν 8 πέρα Ιοη. 2064. τἄλλ᾽ εὐτυ- 

χϑσ᾽ ἐκ εὐτυχεῖς 10. 307. εἰς τέκν᾽ 

εὐτυχεῖν ib. 567. εὐτυχεῖν £rísaco 

ib. 650. μόνῳ τῷδ᾽ εὐτυχεῖε ; ib. 1426. 

φίλοι εὐτυχϑσιν, ὃς ἐγὼ ϑέλω Her. Ε΄ 

762. ὅϑεν σ᾽ 8 χρῆν (sc. γικᾷν), εὺ- 

τυχεῖς Alex. fr. IV. 2. xpvcea νόμιζε 

σαυτὸν ὅνει᾽ εὐτυχεῖν Aud. fr. XVI. 

4. χρήμασιν εὐτυχῶ, ταῖς συμφοραῖσι 

δ᾽ ἐκ εὐτυχῶ ejusd. fr. XVII 1-2. 

ὅταν ζῇ τις; εὐτυχεῖν χρεὼν ejusd. fr. 

XXIIL 2. 2) εὐτυχεῖ τὸ πάμπαν 

Antiop.fr. XXV. 2. τῷ γένει εὐτυ- 

χεῖΐ Bel. fr. XVI. 12. εἴ τις κυρεῖ 

γυναικὸς ἐσϑλῆς, εὐτυχεῖ Cress. fr. 

XI. 4; cf. Fr. inc. XLIX. 3. et L. 1. 

2. τῶν μὲν εὐτυχεῖ λαμπρὰ γαλήνη 

Dan. fr. I. 6. μοχϑεῖν ἀνάγκη τὲς 

ϑέλοντας εὐτυχεῖν Tel. fr. XVIII. 

φιλεῖ τοι πόλεμος 8 πάντ᾽ εὐτυχεῖν 

''em. fr. VI. 1. ἅπασα Πελοπόννησος 

εὐτυχεῖ πόλις ejusd. fr. XVII. ὁ 

πάντες ὄτε δυστυχᾶσιν ἐν γάμοις; ὄτ᾽ 

εὐτυχᾶσιν Fr. inc. XLIX.2. βέβαια 

δεὶς ϑνητὸς εὐτυχεί γεγὼς Fr. inc. 

LXIX. μετὰ τῶν φίλων εὐτυχεῖν χρὴ 

Fr. inc. CLII. 14. τὸ. ἐκείνας εὐτυ- 

χεῖν Epist. IV. ἕως ηὐτύχει δορὶ 

Hec. 18. ὑφ᾽ ὅπερ ηὐτύχεν ib. 301. 

ὅτ᾽ εὐτύχει Τροία ib. 1208. εἰ ὅδ᾽ εὑ- 

τύχει ib. 1228. ὀδεὶς τὰ τῆς 9e8 ϑύ- 

par εὐτύχει λαβὼν Iph. T.329. ὃ 

πρίν «or εὐτύχεις Dac. 1023. μετ᾽ 

ἀνδρῶν οἷος εὐτύχϑν πυτὲ Bel fr. 

XVI. 20. εὐτυχῶν ἀνὴρ Or. 1552. 

λύπης εὐτυχῶν μεϑίξφασο IAS E25: 

& γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι ib. 1161. 

Deu Qviemelv τοῖσιν ἀσϑενεςξέροις τὸν 

εὐτυχϑντα Sup. 436. 

Dpyaróc Pew εὐτυχῶν Iph. A. 348. 

p. 550. εὐτυχοίτην Iph. A.| 
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εὐτυχῶν £p& ψυχὰ Iph. T. 837. vid. 

not. ὅστις μ᾽ εὐτυχᾶντ᾽ ἐνόσφισας Rh. 

56. χαίρω σ᾽ εὐτυχᾶντα ib. 390. ἐπ᾽ 

εὐτυχϑντι Τρωϊκῷ ς«ρατῷ ib. 649. "Exk- 

τορος türvXBvTOC 'Yr. 1162. αὑτὸν 

εὐτυχδν ἅμα Her. 22. αὐτὸς εὐτυ- 

xov Lon. 658. εἴ με εἰς εὐτυχϑντας 

ἦγεν εὐτυχῶν δόμβς El. 398. τὸν £U- 

rvx8vra χρὴ σοφὸν πεφυκέναι Alcmen. 

fr. XIV. εὐτυχῶν τις Antiop. fr. 

VIII 1. ὀἐδεὶς μέχρι réXec ἔμεινεν 

εὐτυχῶν ejusd. fr. ΧΧΧΙΧ. δ. ὁ 

πρὶν εὐτυχῶν πιτνεῖ Ar. fr. XXVI. 3. 

χρὴ τὸν εὐτυχϑνϑ᾽ ὁτιτλείτας ἔχειν 

γυναῖκας Inus fr. VH. 2. ὅστις εὖ- 

τυχῶν οἴκοι μένει Phi. fr. VII. 1. 

τὸν εὐτυχᾶντ᾽ ἀεὶ μείζω τίϑησι ejusd. 

fr. XII. 1. τὸν εὐτυχϑντα καὶ φρονεῖν 

γομίζομεν Fr. inc. CCIV. ἐδ’ εὐτυ- 

χϑντας εὖ δοκεῖν (sc. χρὴ) πράξειν 

ἀεὶ Hec. 283. ὡς cevrvy8vrac Or. 

3783. τί δ᾽ εὐτυχϑντες (sc. Aéyscu) ; 

Sup. 124. evrvx&vrac συμμάχϑβςε ὁρᾷν 

Rh. 606. τὴν εὐσέβειαν εὐτυχϑσι μὲν 

καλὸν τιμᾷν Ion. 1045. οἱ εὐτυχϑντεε; 

διὰ τέλες ἐκ εὐτυχεῖς Her.F.103. ἐν 

οἷσιν εὐτυχᾶντες ἦμεν ὄλβιοι 1b. 1300. 

πόλει εὐτυχϑντες οἱ κακοὶ νόσος Plis. 

fr. 1. 7. τὸς εὐτυχᾶντας ἄγει τὸ παρ᾽ 

ἐλπίδα Fr. inc. ΟΧΧΧΨΙΠ. κακοὲ 

εὐτυχϑντες ἐπιπλήττεσί μὲ Fr. inc. B. 

21. 9. ὅτῳ ὥφϑην εὐτυχᾶσα Hec. 

970. μέν᾽ svrvx8ca Ph. 1679. μηδ᾽ 

evrvyeca δυστυχὴς εἶναι δόκει Med. 

602. εἰ ζῇ; κεύτυχδσα τυγχάνει An. 

889. ὡς εὐτυχϑσά ys Iph. A. 1447. 

ὦ ποτ᾽ εὐτυχᾶσα πόλις "Tr. 45. μήτ᾽ 

εὐτύχϑδσα πᾶσαν ἡνίαν χάχα Inus fr. 

XIX. |l. ἐκ εὐτυχϑὅσαι Bac. 1261. 

ebrvyav δόρυ Rh. 60. sórvysvra 

ποίμνια ib. 270. ὅστις ηὐτύχησεν εἰς 

τέκνα Or. 841. δότ'᾽ εὐτυχῆσαι τῷδ᾽, 

ἐμοί τε ib. 1243. ἃ εὐτύχησεν Ἑλλὰς, 

Τι. 935. τὰ μυτῶν ὄργι εὐτύχησ᾽ 

ἰδὼν Her. F. 613. καὶ γάρ or εὐτύ- — 

χῆσα ib. 1221. 
Ar? 5 ^ 3 , p 

κακει μὲν εὐτυχῆσεν 

ἘΠ]. 8, ὁ εὐτυχήσας Fr. 634. ἀδόκητ᾽ ' 

εὐτυχησάντων δόμων Er. fr. ἢ. 31. 

εἰ τάδ᾽ εὐτυχήσομεν Or. 1212. € 

εὐτυχήσει Sup. 553. εἴπερ ἐν τοῖσι 

σοῖσιν εὐτυχήσϑθσιν λόγοις Ion. 649. 

ὡς εὐτυχήσων Bel. fr. XVII. 3. 
^ / 

ὠφελεῖν μάλιξα Εὐτύχημα. τὰ πρὸ πυργὼν εὐτυχήματα, 

χϑονὸς Ph. 1365. τὰ πάρος εὐτυχή" 
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εὐτυχεφέρῳ πότμῳ Τι. 627. οἱ δυσ- 
τυχεῖς τοῖσιν εὐτυχετέροις & φρονᾶσιν 
ev Iph. T. 352. ἐσϑλῶν κακίας ἐνίοτ’ 
tUrvxésepou Hel. 1229. ἐδὲν ebry- 
Xtsépec CEno. fr. II. δ. τέ r8 ἂν 
εὕρημ᾽ εὗρον εὐτυχέτερον; Med. 553. 
τὸ σὸν ἦν ὧδ᾽ ἂν εὐτυχέτερον An. 
1186. ὥφελες εὐτυχέξερον μολεῖν 
Her. 248. ἀγῶνες εὐτυχέξτατοι Ph. 
1487. αὐτόματα πράξας τἀγαϑ᾽ εὖὐ- 
rvxésara Hel. 725. 

Εὐτυχία. εὐτυχίᾳ αὐτὸς ὁμιλεῖς Or. 
954. πάλιν ἀνῆλϑ᾽ ἐξ εὐτυχίας ib. 
808. προφέρειν εἰς εὐτυχίαν Med. 
1092. ἐδ᾽ εὐτυχίας μέτεςίν μοι Sup. 
956. ἐπ’ εὐτυχίᾳ τῆς σωζομένης μοί- 
pac Iph. T. 1490. εὐτυχίας ἐκ τῆς 
μεγάλης Rh. 882. ἐδὲ τὸν αὐτὸν ἀεὶ 
βεβάναι δόμον εὐτυχίᾳ Her. 611. εὐ- 
τυχίας μετέχειν lon. 508. ἁ εὐτυχία 
φρονεῖν βροτὸς ἐξάγεται Her. F. 774. 
εὐτυχίαν xaxa ἀνδρὸς Bel. fr. VI. 1. 
μετ᾽ εὐτυχίας (accus. plur. post res 
secundas) κακᾶσϑαι Iph. 'T. M21. 
σὺν εὐτυχίαις Ion. 482. cf. v. 1506. 

Εὐτυχῶς. τῇ πόλει εὐτυχῶς Ph. 1212. 
ἔγειρ᾽ ἀδελφῆς ἐφ᾽ ὑμέναιον εὐτυχῶς 
Iph. A. 624. καϑιδρύσαιντο εὐτυχῶς 
βρέτας Iph. T. 1481. εὐτυχῶς πε- 
πραγύτες Her. 500. μοχϑᾶσι μόχϑες 
εὐτυχῶς συνεκπόνει And. fr. VII. 4. 

Eviópoc. τὸν εὔὐδρον λιπόντες Εὐρώ- 
ταν Iph. T. 809, ἐς εὐύδρε πατρὸς 
δίνας Rh. 027. 

Εὐφαμεῖν, dor. pro εὐφημεῖν. εὐφαμεῖτε 
Tph. T. 123. 

Εὔφαμος, dor. pro εὔφημος. εὐφάμοις 

par αὐδῶν ib. 1728. μεγάλα δίδωσιν 
εὐτυχήματα Fr. inc. B. 13. 2. 

Ebrvxuc. ἀϑλίως πράσσεσιν εὐτυχὴς 
μολὼν Or. 449. ἐπὶ τὸν εὐτυχῆ πηδῶσ᾽ 
ἀεὶ 1). 893. εἴτε δυστυχὴς, εἴτ᾽ εὐτυ- 
χὴς Al. 688. παρ᾽ εὐτυχῆ πότμον ib. 
929. τὸν εὐτυχῆ-τ--ἄν τις αἴρῃ μοῖρα 
Sup. 608, ὅδ᾽ αὖ τότ᾽ εὐτυχὴς ib. 741. 
σελήνης εὐτυχὴς κύκλος Iph. A. 717. 
ἐπ᾽ εὐτυχεῖ πότμῳ ib. 1523. σώζει 
αὐτὸν, ὅσπερ εὐτυχῆ ϑεῶν τίϑησιν 
Rh. 583. πότμος εὐτυχὴς Tr, 244. 
ὁ στρατηγὸς εὐτυχὴς τὰ πρὸς ϑεῶν 
ἐσιν Her. 386. εὐτυχῆ μάχης ἀγῶνα 
ib. 797.' ἐξ εὐτυχᾶς ἐχϑρὸν ἄνδρα 
δυστυχθνϑ᾽ ὁρᾷν ib. 939. εὐτυχῆ με] 
εϑήσετε Hel. 1466. ταχὺ τὸν εὐτυχῆ) 
μετέβαλε δαίμων Her. F. 884. $roc| 
εὐτυχὴς JEol. fr. XIII. 5. tic τὸν] 
εὐτυχῆ χωρᾶντα τοῖχον Alcmen. fr. I. 

ἐκ &ctv, ὅστις εὐτυχὴς ἔφυ βροτῶν 
And. fr. XX. 1. εὐτυχὴς ἀνὴρ Antig. 
fr. L1. εἷς γένος ἐκ εὐτυχὴς Bel. fr, 
VI 6. ὦ ποτ’ εὐτυχεῖς δόμοι Hec. 
619. εὐτυχεῖς ἡμεῖς ἐσόμεσϑα Iph. 
8.1232. vi εὐτυχᾶντες διὰ τέλες 
ἐκ εὐτυχεῖς Her, F. 103. αἰεὶ εὐτυ- 
Χεῖς φαίνοισϑέ μοι El. 889. δεῖ τὰς 
μὲν εἶναι δυσυχεῖς, τὲς δ᾽ εὐτυχεῖς An- 
tiop. fr. XXÍII. 2. εἰ εὐτυχὴς £sat 
ἥδε γῆ Ph. 1204. εὐτυχὴς εἴην ἐγὼ 
ib. 1207. γυνὴ εὐτυχὴς Al. 180. ἡ δ᾽ 
ἐξαμαρτᾶσ᾽.--εὐτυχὴς γενήσεται Iph. 
«1205. χρῆσϑαι εὐτυχεῖ ῥύμῃ Se 

Rh.64. ἐπ’ εὐτυχεῖ μολπᾷ Her. F. 
848. óc εὐτυχὴς El. 690. ἐπεὶ 
τάσδ᾽ ἐσεῖδεν εὐτυχεῖς πύλας Ph. 1170. 
τὸ τῆς ϑεῶ φίλον γ᾽, ἐμοὶ δ᾽ dx εὐτυχὲς] πόνοις μοχϑεῖν Ion. 134. Iph. A. 747. γενέσθω εὐτυχὲς γέ- Εὐφημεῖν. ἐν κακοῖσιν & ῥάδιον βρο- »oc τὸ Ταντάλειον Hel. 861. εὐτυχὲς τοῖσιν εὐφημεῖν cópa Hec. 664. εὐὖ- τάχ᾽ ἂν πέσοι ἴθ. 1088. ὃν ἂν εὐτυχὲς) φημᾶντας Cresph. fr. I. 4, μόλις ποτ᾽ ἐξεύροι τις Ion. 382. ΄ τὸ Εὐφημία. λόγων εὐφημίαν Iph. A. 608. Φροίμιον τῶν λόγων ἐκ εὐτυχὲς ib.| ἴτω Δαναΐδαις εὐφημία ib. 1470. eb- 793. ἐρεῖς τι κεδνὸν, εὐτυχές τέ μοι! φημίαν ἀνεῖπε sparg ib. 1564. ib. 1485. εὐτυχᾶς ἀριϑμὸν Chry. fr. Εὔφημος. ἐν εὐφήμοισι δόμοις An. IV.2. ἐν κοινῷ ψέγειν ἅπασι κεΐῖσϑαι! 1145. χορῶν εὔφημοι κέλαδοι "Tr. δυστυχὲς, ἐκ εὐτυχὲς Pol. fr. HII. 3.| 1072. εὔφημος ἴσϑι Or. 1327. et δρόμων ἀγάλματ᾽ εὐτυχῆ Her. F. 425. Hip. 724. ςόμα εὔφημον Bac. 70. et ei rà Tpó' ἦν εὐτυχῆ El. 1077.  Sa-| Ion. 98. εὔφημα ϑρόει Iph. A. 143. γὼν ἂν εἴη μᾶλλον εὐτυχέξερος, ἢ ζῶν) εὔφημα φώνει Iph. T. 687. et Her. F. Hec. 377. et Fr. inc. LXXXIIT. 1.| 1185. τῳδί ποτ᾽ εὔφημα Ion. 691. εἴη SUrvxésepoc βίος Ph. 1577. εὐὖ- Εὐφήμως Pi. fr. I. 2. "Vxésepoc ἄλλο γένοιτ᾽ ἂν ἄλλος Med. | EvóSoyyoc. συρίγγων εὐφϑόγγῳ φωνᾷ 1229. δαίμον᾽ εὐτυχέτερον Al. 938.| "Tr. 127. 
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Εὐφραίνειν. ὅποτε φήσω γάμον ti- 

φραίνειν πλέον, ἢ λυπεῖν Al. 2358. μ᾽ 

εὐφραίνοις àv 1b. 356. εὔφραινε cav- 

τὸν ib. 791. ὥς μ᾽ ηὔφρᾳνας Or. 277. 

ὅστις με τοῖς μὲν λόγοις ηὔφρανε, τοῖς 

δ᾽ ἔργοισιν 8 ib. 287. τς Τρῶας εὐ- 

φρᾷναι ϑέλω "Tr. 6. ἐκεῖ εὐφρανδσί 

σε Med. 1058. παρὼν r8c παρόντας 
εὐφρανεῖς Sup. 049. εἴ σέ γ᾽ εὐφρανῶ 
Iph. A. 654. εἰς τὸ κοινὸν εὐφρανεῖς 

φίλος Tr. 696. λέγων τάδ᾽ εὐφρανῶ 
Her. 323. ἐκεῖνον μᾶλλον, ἢ σεαυτὸν; 
εὐφρανεῖ Epist. IV. ἐδ’ ὁρῶσ᾽ (sc. 
τὲς παῖδας) εὐφραίνεται Med. 36. 

χαίροντες εὐφραίνοισϑε ΑΙ. 8324. 4$» 

εὐφρανϑῶ Iph. T. 547. 

Εὐφρόνη Rh. 518. εὐφρόνης κνέφας 

Ph. 734. κατ᾽ εὐφρόνης σκιὰν Iph. 

A. 109. ἐν εὐφρόνῃ ib. 1571. et Rh. 

617. et 824. xar εὐφρόνην Rh. 92. 

736. et 852. et Alop. fr. VII. 1l. μὲ 

εὐφρόνη χαλᾷ τὸ δυσμενὲς γυναικὸς 

Tr. 660. νύχιον εἰς εὐφρόναν Hel. 

1486. «8 τὰς φίλας εὐφρόνας δείξεις ; 

Hec. 828. ὃς ἡμέρας τε κ᾽ εὐφρόνας 

συγγίγνεται Bac. 237. 
Εὐφρόνως προσεννέπειν Hip. 793. 

Εῤφροσύνη. εὐφροσύναισι sov Tr. 

592. παρὰ καλλιΞξεφάνοις εὐφροσύναις 

Bac. 376. 
Εὔφρερος. δίδωσιν ᾿Λργείαισιν εὔφρε- 

ρον κόραις Dan. 23. 

Εὔφρων. ὁ χόρτος εὔφρων Oy. 505. 

xaípec" εὔφρονι μολπᾷ Al. 590. βοὰν 

ἔμελπον εὔφρονα Tr. 547. 

Εὐφυής. εὐφυὴς κλάδος Alcmen. fr. 

II. 1. εὐφυᾶ λαβᾶσα φῶτα Antiop. 

fr. XXXVI. 1. εὐφυῆ σώματος δέρην 

Iph. A. 151 6. εὐφυὲς πρόσωπον Med. 

1198. 

Εὐφύλακτος. ἐν εὐφυλάκτῳ Her. F. 

201. 
EV9vAÀXoc. βοσκὰς εὐφύλλων ἑλίκων 

Hel. 1347. εὐφύλλῳ δάφνᾳ Iph. T. 

1247. 

Ebxaptc. ϑεὸς εὔχαρις Med. 632. εἴη 

εὔχαρις ᾿Αφροδίτα Her. 894. 

Evxapísoc. τὰν evxaptzuc Execav TÓ- 

Aw Her. 380. 

Ἑὔχεσϑαι. τὸ δοκεῖν εὔχα μόνον Or. 

780. εὔχομαι τάδε ib.1174. τοιῶνδε 

παίδων γνησίων εὔχΒ τυχεῖν Hip. 

1455. ϑεοῖσιν εὐχώμεϑα Al. 218. 

τῶνδ᾽ ὄνησιν εὔχομαι ϑεοῖς γεγέσϑαι 
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ib. 335. μάτην οἱ γέροντες εὔχονται 

ϑανεῖν ib. 672. ἐμὲ δίκαιον ἀγαϑὸν 

εὔχεσϑαί τί σοι: Iph. A. 1188. μαΐ- 

verat, ὃς εὔχεται ϑανεῖν ib. 1251. cf. 

Meleag. fr. XVII. 4. εὔχϑ τοιάδε 

σοι σφάγια παρεῖναι Iph. T. 336. 

ὁποῖον εὔχεται τὸν ὕπατον ϑεῶν; 

Rh. 703. εὐτέκνες εὔχϑ ϑεοῖς χρη- 

σμές μ᾽ ἐνεγκεῖν Ton. 423. εὔχε, 9ύ- 

γατερ, ϑεοῖς El. 563. cf. v. 764. εἴ 

τις ἀργὸς ὧν ϑεοῖς εὔχοιτο Bel. fr. 

XXV. 14. ἔνϑεν εὔχομαι γένος Tel. 

fr. 1. 38. εὐχέσϑω ἄπειρος εἶναι τῆς 

vócs ταύτης Fr. inc. LXV. 8. 8 yàp 

εὔχομαι μιᾶς, SC. πατρίδος Fr. inc. B. 

44. 1l. ϑεόϑεν πράξας, ἅπερ qvxe Or. 

355. ηὔχετο Ph. 1382. et Hel. 1600. 

τἀναντί᾽ εὔχετο El. 809. εὔξατο Iph. 

T. 1398. μηδὲν μάταιον ἐς τρὶς εὔξασ- 

$a. ϑεῷ Hip. 46. ὡς εὔξαιτο Φοίβῳ 

An. 1114. rà πρόσφορ᾽ ηὔξατο lph. | 

A. 1603. ηὔξω φωσφόρῳ ϑύσειν Std 

Iph. T. 21. μάταιον εὐχὴν ηὔξω ib. 

629. φιλοφροσύναις, ὧν. 80 ἂν εὔξαιτό 

τις μείζες Epist. V. εὐξαμένᾳ pot 

Hip. 1111. εὔξῃ τοιᾶτον ἄνδρα cot 

παρεςξάναι Fr. inc. LXXXIX. 2. ] 

Εὐχή. μάταιον εὐχὴν ηὔξω lph. T. 

628. τίνας εὐχὰς ἐρεῖς ; Iph. AN 

1185. ἐγέλασεν εὐχαῖς Iph. T. 276. 

εὐχαῖσι δεσποσύνας 1b. 439. εὐχαῖσιν 

κόρης ib. 1403. εὐχὰς ὡς ἐκαίνισας ἡ 

ϑεῶν; Tr. 889. ἐν εὐχαῖς doas 

μνείαν ἔχει Bac. 46. τὸν ϑεὸν εὖ- 

χαῖσιν ἂν μετῆλϑες ib. 712. ϑεῶν 

ἐν εὐχαῖς ἦγον αἰῶνα Ion. 638. εὖὐ- 

χαῖς Je8c σεβίζεσα ἘΠ. 196. τελεσ- 

φόρες εὐχὰς Fr. inc. B. 9. 2. 

Εὐψυχία. ἀγὼν εὐψυχίας Med. 403. . 

εὐψυχίαν ἔσπευσας Sup. 16]. Qu 

πρεπεῖς εὐψυχίᾳ ib. 841. κλύων eU- 

ψυχίαν τῆς παρϑένϑβ Iph. A. 1562. 

óc εὐψυχίαν---κτησώμεϑα | Cy. 648. 

ὦ μέγιτον ἐκπρέπεσ᾽ εὐψυχίας Her. 

597. εὐψυχίας δόκησις 1b. 746. εἰς 

εὐψυχίαν ib. 812. et Dan. fr. II. 2... 

ὃς ἔσχε δόξαν εὐψυχίας Her. F. 157. 

ἀνδρὸς ἔλεγχος axi τόξ εὐψυχίας ib. 

162. ἐν εὐψυχίᾳ El. 390. 

Εὔψυχος. γέρων εὔψυχος Anm. 765. 

ἀνὴρ εὔψυχος Rh. 510. et εὔψυχον 

ἄνδρα Hel. 858. | 

Εῤώδης. εὐώδη ῥοδέων πλόκον ἀνϑέων 

Med. 841. 



Εὐώλενος. τῆς σῆς δεξιᾶς εὐωλένα 
Hip. 605. 

Ἑὐωπός. μορφῇ ἐκ εὐωπὸς Or. 916. 
εὐωποὶ πύλαι lon. 1611, 

Εὐωχεῖν. ἵν᾽ εὐωχῆτέ με Cy. 345. 
᾿Εφάμερος, dor. pro ἐφήμ. πανδάκρυτ᾽ 
ἐφαμέρων ἔϑνη Or. 974. 

᾿Εφάπτεσϑαι, 1) tangere. ἐπεί γε τᾶδ᾽ 
τῷ τῶν 

᾿Ερεχϑειδᾶν δόμων ἐφαπτομένῳ Ion. 
1057. ξίφες ἐφαψάμην ἅμα ΕἸ. 1225. 

τόδ᾽ ἐγγὺς, ὥστε 
πῦρ, ἐφάπτεται ὕβρισμα Βακχῶν Bac. 

y 

ἐφάπτομαι τόπα lel. 563. 

2) pass. incendi. 

᾿Ἐφαύειν. ἔφαυσε λαίφη τῆσδε γῆς Rh. 
323. 

᾿Εφεδρεύειν. 
κόρῃ Or. 1627. 
πρύμγαισι Rh. 768. ἄγγος τῷδ᾽ ἐφε- 
δρεῦον κάρᾳ El. 55. 

"Eóeópoc. ἔφεδρον παῖδ᾽ ἔχεις τὸν Πη- 
λέως Rh. 119. γῆς ἔφεδρον Ἑλλήνων 
sparóv λεύσσων ib. 954. πτερᾶντος 
ἔφεδρον ἵππε Ion. 202. Xoyayérac— 
ἐφέδρες Ph. 1102. σκηναῖς ἔφεδρος 
᾿Αγαμεμνογείαις Tr. 139. 

᾿Εφέζεσϑαι. Eipórav ἐφεζόμεναι Hel. 
1508. 

"EjéAkew. ἐφέλκω ποτῆρα Cy. 151. 
πολλὰς ἐφέλκων συμφορὰς ἀμηχάνες 
Med. 552. ἐφέλκων λαμπρὸν "Eomépe 
φάος Ion. 1149. δύνασιν ἄδικον ἐφέλ- 
xev Her. F. 777. τάσδ᾽ ἐφέλξω ib. 
632. πόλλ᾽ ἐφέλκεται φυγὴ κακὰ ξὺν 
αὑτῇ Med. 462. ἐάν σοι rác? ἐφέλ- 
κεσθαι μεϑθῶ Her. 257. ὃ σίδηρον 
ἀγχόνας τ᾽ ἐφέλκεται Ἐν. fr. II. 26. 
αὐτὸ τῦτ᾽ ἐφέλκεται κακῶς ἀκόειν Tr. 
643. 

᾿Εφεξῆς Hel. 1406. 
᾿Εφέπεσϑαι. ἃ δ᾽ ἐφείπετο Οὐ. 1444. 
᾿Εφέρπειν. σκοτία ἐπ᾽ ὄσσοισι νὺξ ἐφέρ-: 
πει Al. 270. 

᾿Ἐφέσπεσϑαι. ἐκ ἐφέσπετο λόγοισιν 
ip.1307. s ἐφεσπόμην Al. 770. 

'Edéstoc. ἐλϑὼν εἰς δόμες ἐφέτιος Rh. 
201. ὡς ξένον ἄγων σ᾽ ἐφέτιον Ion. 
654. δωμάτων ἐφεςίες Ογ. 8369. δέξαι 
με χώρᾳ καὶ δόμοις ἐφέξιον Med. 713. 
ἐφέτιον φλόγα Hel. 878. ἐφεςέες cU- 
vàc ἔχοντες El. 216. 
Ἐφετμή. ἐφετμαῖς ἐκ ἀπιτᾶσαι σέϑεν 
Iph. A. 634. 
Ἐφευρίσκειν. πάρος τῷδ᾽ ἐφεῦρες ΑΙ. 

᾿Εφηβᾷν. 

᾿Εφήμερος. 

ὃς ξιφήρης τῇδ᾽ ἐφεδρεύεις 
καἀφεδρεύοντας νεῶν 

᾿Ἐφιέναι. 

᾿Ἔφιςτάναι. 
Pip. 101. 

ΕΦΙΣ 

223; σοφῶς ἐφεῦρες, ὥστε μὴ ϑανεῖν 
ib. 702. τήνδ᾽ ἐφεῦρες ἄφρονα ib. 
731. ob πολλάκις μ᾽ ἐφεῦρον---εἰς 
γῆν σῶμα κλέπτασαν ΤΥ. 957. ὅσος 
κακὲς ἐφεῦρον Her. F. 569. κακὴν 
ἐφευρόντα An. 609. & λέγοντες ἄλ- 
λα μὲν---ἐφευρίσκεσϑ᾽ ἀεί; ib. 453. 
ἐφευρέϑης ἧσσον φρονᾶσα ib. 312. 
δειλὸς ὧν ἐφευρέϑης Sup. 319. ἐφευ-- 
ρεϑεὶς El, 952. 

σὺν τοῖς ἐφηβήσασι τῶν 
ὀλωλότων CEnei fr. III. 2. 

ὁ ὄλβος 8 βέβαιος, ἀλλ᾽ 
ἐφήμερος Ph. 561. ἐφήμεροι τύχαι 
Her. 866. 

᾿Εφῆσϑαι. ἔχασα νώτοις δεσπότην ἐφή- 
μενον Bac. 1072. cf. v. 1093. μη- 
τέρα βωμίαν ἐφημένην Sup. 93. 

'Eo3óc. ἑφϑὰ καὶ rerqkóra Cy. 245. 
cf. v. 357. et 371. 

ὡς δυτυχῆ Θήβαισι----ἀκτῖν᾽ 
ἐφῆκας Ph. δ. ἄγαν γ᾽ ἐφῆκας γλῶτ- 
ταν εἰς τὸ σύμφυτον An. 955. εἰς 
λέβητ᾽ ἐφῆκεν μέλη Cy. 403. πεδία 
γῆς sic τάδ᾽ ἐκ ἐφῆκέ πω «ρατὸν Her. 
394. μέϑες p ἐφεῖναι τῇδε μαργῶ- 
σαν χέρα Hec. 1128. μή ποτ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ 
τόξων ἐφείης ὀϊτὸν Med. 634. ἔδρα- 
σαν πάντ᾽ ἐφέντες ἡδονῇ CEnei fr. IX. 
3. ἐφήσω ναῦς iw ᾿Αργείων πόδα 
Rh. 203. 2) med. ἐφίεσϑαι. τί τῆς 
κακίξτης δαιμόνων ἐφίεσαι; Ph. 534. 
ὥσπερ σὸν κέλευσμ᾽ ἐφίεται Iph. T. 
1483. ἄλοχος, ἧς ἐφίεμαι Hel. 1199. 
εἰ φιλεῖν ἐφίεμαι lon. 521. πόλλ᾽ 
ἐφίεσϑαι λέγειν Dic. fr. III. ὧδ᾽ 
ἐφίετο ΑἹ. 707. ὧν ἐφιέμην μαϑεῖν 
Rh. 300. δεῖν καπάγειν ἐφίετο Bac. 
439. νέαν rw' ἐφιέμενοι βάξιν Rh. 
46. ὃν ςῆσαί γ᾽ ἐφεῖτο Πυϑικὴν πρὸς 
ἐσχάραν Sup. 1199. 

j πύλαισι σαῖς ἐφέτηκεν 
τίς ἐφέξηκεν δεξιὰ πλευ- 

poic; ib. 1360. ἧς ἐφέτηκας πύλας 
Sup. 1009. πύργοις νιν ἐπέτησ᾽ ab- 
Sw Ph. 1177. ϑύματος ἐπιΞτάτης 
ἱερεύς τ᾽ ἐπέξη Hec. 224. — dicic ἐπέξη 
τῷδε πόνῳ Sup. 768. ποίοις ἐπιτὰς 
βαρβάροις πυλώμασιν ; Hel. 795. πε- 
τρίνοις ἐπιτὰς βάϑροις ἘΠ. 706. 
raicÓü ἐπιτᾶσαι πύλαις Hip. 575. 
κερκίσιν ἐφετάναι Hec. 363. τίνες 
ἐφετᾶσιν δόμοις Ph. 284. ὅσοι ϑεᾷ 
χρημάτων ἐφέτασαν An. 1099, ἐσχά- 
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ραις ἐφέταμεν ib. 1103. οἵ γε kXet- 

voic ἕπτ᾽ ἐφέτασαν δόμοις Sup. 755. 

ἢ μόνω-- -ταῖσδ᾽ ἐφέξτατον πύλαις; Iph. 

A. 862. ὅταν ἐφετῶσιν πύλαις πολ- 

Aoi Bac. 319. τὸν ἐφετῶτα σφαγῇ 

An. 548. cf. Iph. T. 720. τοῖς ἐφε- 

sóc. φράσον Al. 550. ὥς pot pa- 

ρεῖα καὶ δόμοις ἐπετάϑης Hip. 819. 

"E$ooc. τῶν νυκτιπόλων ἐφόδων lon. 

1049. 

᾿Εφολκίς. ἐμαυτῇ ἀϑλίαν ἐφολκίδα 

An. 199. r8có ἐφολκίδας χεροῖν--- 

ἐφέλξω Her. F. 631. 

κίδες ib. 1424. 

"Eóopüv. ὁπόσας ἐφορᾷ φέγγος ἀελίε 

πανώλεις ἐφολ- 

Kk. T. À. Hüp. 849. 
Εφορμᾷν ᾧ πτανὸς ἐφορμάσει Hip. 

1275. 
Ἔφορος. πὸ σφαγίων ἔφοροι; Rh. 

30 
᾿Εφυβρίζειν. ὃς rà δεινὰ τῇδ᾽ ἐφυβρίζει 

πόλει Ph. 185. εἰς ἀδελφὸν oi ἐφύ- 

βρισας Au. 625. ὃς ἐμὸν παῖδ᾽ ἠξίω- 

cac ἐφυβρίσαι Her. 947. cf. v. sq. 

μὴ ᾿φυβρίζεσϑαι γεκρὲς Ph. 1657. 

'"Exéyyvoc. ἐχεγγύῳφ λόγῳ An. 191. 

δόμες £xeyyóec παρασχὼν Med. 387. 

τὴν δόσιν ἐχέγγυον Ph. 766. 

Ἔχειν. ἵν᾽ αὐτὸς χρυσὸν ἐν δόμοις 

ἔχῃ Hec. 27. πάντ᾽ ἂν ἀρκόντως 

ἔχοι ib. 318. ὑμεῖς ἔχηϑ᾽ ὅμοια τοῖς 

βελεύμασιν ib. 391. εἴ τι μείζω δύ- 

ναμιν ἔχεις ib. 336. ἔχεις πρόφασιν 

ib. 340. ἔχει δίδαξιν ἐσϑλδ Ib. 600. 

ὡς ἔχω ib. 614. ἔχει τι κλέμμα 1b. 

618. σπεδὴν ἔχει» ib. 672. ef. Ph. 

908. χρυσὸν ὡς ἔχοι Hec. 7138. τὸ 

μέλλον ἐκ ἔχω μαϑεῖν ib. 701. ot 

ἔχω κακὰ ib. S08. ἐγώ σε---δι᾿ οἴκτο, 

χεῖρά 3 ἱκεσίαν, ἔχω ib. 851. ὥς TÉ 

σοι καλῶς ἔχειν ib. 854. SéXovrà μ᾽ 

ἔχεις σοὶ ξυμπονῆσαι ib. 861. αἰδώς 

μ᾽ ἔχει ib. 970. Or. 460. ὃν ἐν δό- 

pow ἔχεις Hec. 987. πέπλων ἐντὸς, 

ἢ κρύψασ᾽ ἔχεις ib. 1013. καί μοι τὸ 

σὸν ὧδ᾽ ἐν φροιμίοις ἔχει 10. 1195. τὰ 

χρητὰ ἕκατ᾽ ἔχει φίλες ib. 1227. ef. v. 

1930. ἐδὲν, ὧν ἔχεις, κακῶν 1b. 1268. 

αὐτῷ ταῦτά σοι δίδωμ᾽ ἔχειν ib. 1276. 

ἐλπίδα τιν᾽ ἔχομεν Or. 52. ἔχει τιν᾽ 

ἀλγέων παραψυχὴν ib. 62. ὅτως ἔχει 

τάδε ib. 91. αἰδώς τις ἐς Μυκηναίδς 

ἔχει; Ib. 101. εὐμενῆ γνώμην ἔχειν 

ἀρ. 120. πῶς ἔχει; ib. 1588, 808 πό- 

EXEI 

Sov ἔχει βορᾶς ib. 189. δόξαν τόδ᾽ 

ὑγιείας ἔχει 10. 290. ἅλις ἔχω T8 

Qvsvxeiv ib. 240. «ei μάλ᾽ ἀϑλίως 

ἔχομεν ib. 296. ἔχει ταὐτὸν 1b. 308. 

rà πρὸς πόλιν πῶς ἔχεις; ib. 427. 

σκῆπτρα ἔχειν ib. 437. et Ph. 73. et 

517. ὅ, τι σαφὲς ἔχεις εἰπεῖν ἐμοὶ | 

Or. 439. καταφυγὰς ἔχει κακῶν Ab. 

448, μὴ μόνος τὸ χρητὸν ἔχε. ib. 

451. ὄνομα, ἔργον δ᾽ ἐκ ἔχϑσιν οἱ φί- 

λοι ib. 454. ἐῶ σ᾽ ἔχειν ταῦτα 1b. 

658. συγγνώμην ἔχειν ib. 600. ἀναγ- 

καίως ἔχει 10. 714. Ph. 361. et sepius, 

πῶς ἔχεις ; Or. 730. rro πάντ᾽ ἔχω 

μαϑὼν ib. 747. xakspysc ὅταν ἔχωσι 

Tposárac ib. 770. ἔχεις τινὰ σωτη- 

ρίαν ib. 776. ἐκ ἔχω ib. 7/7. τῷ 

δίκαιον ὧδ᾽ ἔχει ib. 795. ἅλις τὸ μη- 

τρὸς αἷμ᾽ ἔχω ib. 1039. ἕν σοι μομ- 

φὴν ἔχω ib. 1069. ἔχει βαρβάρες 

ómáovac ib. 1110. ἔχω τοσδτον" rà- 

πίλοιπα δ᾽ ἐκ ἔχω ib. 1120. «δεῦρο. 

νᾶν ἔχε ib. 118]. τὸ μέλλειν ἀγάϑ᾽ 

ἔχει τιν᾽ ἡδονὴν 10. 1182. τήνδ᾽ ἡμῖν 

ἔχω σωτηρίας ἔπαλξιν ib. 1202. $ó- 

foc ἔχει με ib. 1255. ἔχομεν, ὡς 

ϑροεῖς ib. 1265. ἄφοβος ἔχε ib. 1273. | 

χεῖρ᾽ ἔχεσιν ἐν φόνῳ ib. 1297. σω- 

τηρίας τέρμ’ ἔχεις ἡμῖν 10. 1348. à» 

δόμοις ὅπως ἔχει ib. 1868. τὰ πρὶν 

dk εὔγνωξα συμβαλδσ’ ἔχω ib. 1394. 

σῖγ᾽ ἔχωμεν ib. 1540. τέλος ἔχει δαί- 

μων βροτοῖσι ib. 1545. ὧδ᾽ ἔχει τάδε 

10. 1612. ἔχεις με ib. 1617. τὰ 

xaO Ἑλένην ὧδ᾽ ἔχει ib. 1643. ἀσῴφα- 

λῶς ἔχει Ph. 118. Αρην Αἰτωλὸν ἐν 

Ξέρνοις ἔχει ib. 180. παιδοποιὸν ἀδο- 

γὰν ἔχειν ib. 841. τὸν v&v ἐκεῖσ᾽: 

ἔχει ib. 868. ἔχϑσιν ᾿Αφροδίτην τινα, 

ib. 402. κακὸν τὸ μὴ ἔχειν (opibus. 

carere) ib. 408. ἐκ ἔχω μαϑεῖν ib. 

413. ὄτι τὸ ταχὺ τὴν δίκην ἔχει ib. 

455. κακῶν τῶν πρὶν μηδαμῶς μνείαν" 

ἔχειν db. 467. ἔχει τυραγνίδα ib.: 

485. cf. v. 809. ἔχει τι λέξαι σοφώ- 

τερον ib. 533. καμὲ T8 ἔρως ἔχει. 

ib. 625. εἰς ϑεὲς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτῆ-. 

σαντ᾽ ἔχειν ób.712. ἔχει rw ὄγκον. 

ib. 724. εἴ τι ϑέσφατον ἔχει φράσαι 

ib. 774. ὥστε μοι μομφὰς ἔχειν ib. 

780. τόνδε χρυσῶν séjavov ἔχω Ὁ. 

863. προϑυμίαν ἔχειν 1b. 909. ἔχει. 

λέχος ib. 953. τὰ παρ᾽ ἡμῶν πάντ 

ἔχεις lb. 960. τἐμὸν exl συγγνώμην 



| καλῶς ἔχειν Hip. 50. 

EXEI 

ἔχει ib. 1002. 
περιβολαί, ib. 1085. 

m 7T. A. Ib. 1265. 
ἔχω ib. 1291. 
τοιᾶτον ib. 1321. 
κακῶν ib. 1739. 
ἔχει Med. 33. 

cac ἔχε ib. 90. 
ib. 140. 8x ὧδ᾽ ἔχει 

ἐκ ἔχεις τέχνην ib. 322. 

ΕΠ 722; ^ εὔκλειαν ἔχειν Med. 
415. ἔχει. πολλὰ---οἰπεῖν ib. 429. 
γῆν τήνδε kal δόμος ἔχειν ib. 448. 
TBTÓ σ᾽ εἰπεῖν ἔχω---κακὸν ib. 465. 
8) ἔχω μαϑεῖν ib. 492. ἔχει ὅτω ib. 
506. ϑαυμαςόν σε ἔχω πόσιν Ib. 511. 
8 κακῶς ἔχει ib. 533. ἔχ᾽ ἥσυχος ib. 
550. et Hip. 1313. ὄνησιν ἐκ ἔχει 
Med. 618. £r» ἔχοιμι 6b. 723. ἔχοιμ᾽ 
ἂν πάντα πρὸς σέϑεν καλῶς ib. 732, 
cf. v. 756. et 777. ἔχω TL τοῖς σοῖς 
ἐναντίον λόγοισιν εἰπεῖν ib. 1139. à 
γὰρ αὐτῆς φροντίδ᾽ ---ἔχω ib. 1301. εἰ 
ἐμᾶ χρείαν ἔχεις lb. 1319. ὥστε μοι 

συγγνώμην 
δέμας ἐν- 

ἔχειν ib. 117. Sup. 251. 
ὃς ἔ κεφαλῆς 

τὸς ἔχειν οἴκων Hip. 132. 
ἐπίκρανον ἔχειν ib. 201. 
μίασμά τι ib. 317. σαφὲς ἐκ ἔχω γε- 
γωνεῖν ὄπα ib. 585. ἔχει ἀνάγκην 
ib. 684. κακῶς ἔχει ib. 081. ἔ εἰς 
τἀμὰ μέμψασϑαι κακὰ ib. 695. 2 ω 
κἀγὼ πρὸς τάδε λέγειν ib. 697. τὸν 
"ArAac ἔχει lb. 747. ὅσον κακὸν ἔχει 
δόμος ib. 852. δισσὰς φωνὰς ἔχειν 
ib. 928. j ric εἰς σὸν ἃς με δίαβα- 
λὼν ἔχει ib. 932, ἔχει μοῖραν ib. 
988. cf. v. 1436. τὰ ἄλλ᾽ ἔχεις ib. 1021. 
ἐκέτι καϑαρὰν φρέν᾽ ἔχω ib. 1191. ϑεοῖσιν ὧδ᾽ ἔχει γόμος ib. 1328, ὁρᾷς 
μὲ, ὡς ἔχω it. 1395. δίκην καὶ Aó- Ysc ktüvéc ἔχω ΑἹ. 39. cf. v. sq. An. 440. Sup. 183. et 434. ἔχω λόγον, καὶ πρὸ vuíav σέϑεν᾽ Al. 52. cf. v. I0. dr à» δύναιο πάντ᾽ ἔχειν ib. 64. ἐκ ἔχω "ri τίνα μηλοϑύταν πο- Ρευϑῶ ib. 118. ἔχει ἄλγος ib. 195. ὑρᾷς τἀμὰ πράγμαϑ᾽ ὡς ἔχει ib. 281. 

ἑπτάπυργοι πῶς Esci 
καλῶς τὰ τῶν 

εῶν καὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει ib. 1208.} 
εἴ τιν᾽ ἀλκὴν, ij σοφᾶς ἔχεις λόγες; 

τρομερὰν φρέν᾽ 
ἢν πέριξ ἔχει νέφος 

κόρες ἔχεσ᾽ ἐμῶν 
ὅς σφε νῦν ἀτιμάσας 

εἰ καὶ μητρὶ διαφορὰν 
ἔχει ib. 75. ὡς μάλιτα τέσδ' ἐρημώ- 

ἔχει δῶμα τυράννων 
μοι ib. 807. 

τὸ σὸν 8 φϑονῶ καλῶς ἔχειν ib. 312. 
ὥς σα κάρτα 

μνείαν ἔχω ib. 828, εὔνοιαν ἔχειν 
ib. 845. ὧν φόβος μ᾽ ἔχει ib. 356. 

EXEI 

dos &rwc ἔχειν ib. 999. δόξω yv- 
vaika, καίπερ dk ἔχων, ἔχειν ib. 353. 
μομφὰς 8x ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν ib. 
1012. 5 προμηϑίαν ἔχω lb. 1057. 
τῆς ϑανάσης πολλὴν πρόνοιαν δεῖ μ᾽ 
ἔχειν ib. 1064. ἐκ ἔχοιμ᾽ ἂν εὖ λέ- 
γειν τύχην ib. 1073. ἔχεις ἴθ. 1122. 
et 1138. et Cy. 679. et ἔχεις, ἔχεις 
Sup. 818, ἔχεις πᾶν, ὅσονπερ ἤϑε- 
Asc AT;.71185.^ ἀνὰ «μ᾽ αἰεὶ καὶ διὰ 
γλώσσης ἔχειν An. 95. δυοῖν γυ- 
vawoty ἡνίας ἔχειν ib. 178. ἅμιλλαν 
ἐκ ἔχειν φρονήματος ib. 213. αἰσχύ- 
γὴν ἔχει ib. 2453... γᾶν dk ἔχειν «b. 
251. τοιόνδ᾽ ἔχω σε δέλεαρ ib. 262. 
εἰ πέριξ o* ἔχει τηκτὸς μόλιβδος ib. 
2605. σοὶ ἐδὲν ἔχω φίλτρον ib. 541. 
ξυντράπεζον ἔχειν βίον ib. 659. ἐκ 
ἄφϑονον σχολὴν ἔχω ib. 733. σκιᾷ 
&vrísotxoc ὡς φωνὴν ἔχεις ib. 746. 
γίκαν μὴ κακόδοξον ἔχειν ib. 780. 
δίσσ᾽ ἔχειν λέχη ib. 910. ἐπειδὴ πε- 
ριπετεῖς ἔχεις τύχας ib. 983. φασ- 
γάγων πληγὰς ἔχει ib. 1075. οἵα με 
τὸν δύτηνον ἀμφιβᾶσ᾽ ἔχεις ; ib. 1083. 
κακῶν λέκτρων μὴ ᾿᾽πιϑυμίαν ἔχειν ib. 
1282. οἵ γαὲς ἔχετε Sup. 2. ἔχο- 
μεν ἔνδικα ib. 65. μή τι ἔχῃ νέον 
10: 91. £v aiexóvatc Exo ib. 164. 
ἵν᾽ αὐτὸν χρημάτων ἔρως ἔχῃ ib. 178. 
THTOLC ἀντίαν γνώμην ἔχω ib. 198. 
ὡς διαλλαγὰς ἔχοιμεν ἀλλήλοισιν ib. 
210. λόγοι ὀρϑῶς ἔχεσ᾽ εἰς τόνδε ib. 
335. ἔχοιμ᾽ ἂν δῆμον εὐμενέξερον ib. 
901. ἔχε ςόμα ib. 513. τὰς Sede 
ἔχειν, ὅσοι δίκην σέβονται ib. 594. εἰ 
μὴ τὸν ϑεὸν χρήζοντ᾽ ἔχει ib. 597. 
εκ ἔχω, τί πρῶτον εἴπω ib. 686. δοκῶ, 
τὰς συμφορὰς ἔχειν ἔλασσον ib. 733. 
dóac τὸν ἐμὸν ἔχει μόχϑον ib. 929, 
ἤν τι μὴ καλῶς ἔχῃ ib. 1082. αἰϑὴρ 
ἔχει νιν ib. 1139. ἔχω τοσόνδε βά- 
ρος ib. 1158. ὡς ὁ μῦϑος ἀνϑρώπων 
ἔχει Iph. A. 72. ἴσμεν, ὡς ἔχει τάδε 
ib. 106. νῶν Χρὴ τὸν ς«ρατηλάτην 
ἔχειν πόλεως ib. 374. ἐκ ἔχοιμ᾽ ἄν 
σοι παρασχεῖν ib. 388. καλῶς ἔχεσι 
ib. 403. cf. v. 1009. Iph. T. 467. 
604. 754. 1057. et 1195. Tr. 268. 
Bac. 287. Hel. 767. et 1595. JEol. 
fr. VI. 4. et XVII. 1. Dic. fr. XI. 
l. δακρῦσαι ῥᾳδίως αὐτοῖς ἔχει Iph. 
A. 447. ἡδέως ἔχειν ib. 483: à με 
διολέσαντ᾽ ἔχει ib. 659. ἀφασία μ’ X 0 ü μ 
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ἔχει ἴθ. 837. cf. Her. F. 515. 99 

ἔχει Iph. A. 871. πάντ᾽ ἔχεις ib. 

883. Rh. 605. et Ion. 1018. γνώμην 

ἔχειν Iph. A. 925. τὰς rpómsc à- 

πλᾶς ἔχειν lb. 927. τῶν λόγων μνή- 

μην ἔχω ib. 1291. δεινῶς ἔχει με 

ταῦτα τολμῆσαι ib. 1257. ἄρ᾽ ἔχοι- 
μεν ἀντειπεῖν ἔπος; ib. 1391. τὸ σὸν 

γενναίως ἔχει lb. 1408. ἐκ ἔχω πρὸς 

rBT ἔτι λέγειν ib. 1422. ἔχω πρό- 

φασιν 1b. 1435. τέχνην, ἣν ἔχω 

ξενοκτόνον lph. T. 53. 80 αὖ cvr- 
ἄψαι róvap εἰς φίλες ἔχω ib. 59. 

τίνα φροντίδ᾽ ἔχεις ; ib. 137. εἰ πᾶσι 
--ἀρεσκόντως £xovib. 581. ϑεᾶς τῆσδε 
προστροπὴν ἔχω lb. 618. ταῦτα Or 
αἰσχύνης ἔχω ib. 683. καὶ κακῶς ἔχει 

ib. 09]. 8 νοσϑντ᾽ ἔχεις μέλαϑρα 1b. 

693. £v ἧσπερ δώμασιν τιμὰς ἔχω 

ib. 748. cf. v. 770. et 1461. Bac. 
192. et 208. Her. F. 845. ἔχω σε 
Yph. T. 828. χάριν ἔχω ζωᾶς 1b. 

846. χάριν ἔχω τροφᾶς ib. 847. 

εἰκότως ἔχει lb. 911. ἱερὸν (sc. ἐμὲ) 
ὡρίσαντ᾽ ἔχειν ib. 969. τὸ πρόϑυμον 

ἔχω 10. 989. ἔχειν καινὸν ἐξεύρημα 
ib. 1029. ἔχει δύναμιν εἰς οἶκτον 
γυνὴ ib. 1054. τρεῖς μία τύχη τὲς 
φιλτάτες---ἔχει ib. 1066. ἔχ᾽ αὖτ 

πόδα σὸν ib. 1159. ἐκποδὼν ἔχειν 
μιάσματος ib. 1226. τήνδ᾽ ἔχω yvà- 

μην Rh. 130. cf. Her. F. 85. ἔχεις 
rápyov Rh. 218. σύμβολον ἔχω ca- 
φὲς ib. 220. ἐκ ἔχει φράσαι 10. 659. 
cf. v. 801. et Ion. 840, et 808. τάσδ᾽ 
ἔχω Rh. 681. ἔχει πότμος vw ΤΥ. 
270. τίν᾽ ἔχει τύχαν ; 10. 278. τὰς 
ἐμὰς τύχας τίς-ἔχει; 10. 205. γόοισι 
τὸν ϑανόντα --- καταΞτένεσ᾽ ἔχεις 10). 
1S. , ᾧ νόμος ἔχει ib. 324. τὰ Ἕκ- 

τορος---ἄκασον, ὡς ἔχει ib. 394. cf. v. 
923. 931. et 1144. ἐκ ápríac ἔχεις 

. φρένας ib. 417. τί ποτ᾽ ἔχϑσι τὄνομα 

κήρυκες ἕν; 10. 424. ἔχει τι σχῆμα 

ib. 470. ἐν πέδῳ κοίτας ἔχειν 1b. 494. 
ἣ λύπας ἔχει ib. 605. ἔχεις ἀλκὴν 
βδαμῇ ib. 724. cf. Her. F. 326. τί 
ex ἔχομεν; Tre 791. Ζηνὸς ἔχεις 
κυλίκων πλήρωμα ib. 823. ὧδ᾽ ἔχει 
κηλήματα ib. 893. ὃς τῶν---δαιμό- 

νων ἔχει κράτος ib. 949. ἔχοις ἂν 
εἰς ἔμ᾽ εὐπρεπῆ λόγον ib. 951. ἔνϑα 
πύλαις Πέλοπος ἔχϑσιν ἕδραι 10. 1099. 

ἑνὸς μόχϑε σ᾽ ἀπαλλάξας ἔχω ib. 

EXEI 

1150. i»  óbróc λόγος ἔχῃ μορφὰς 
δύο ib. 1965. τὰν φόνιον ἔχετε φλόγα, 
κ. τ᾿ Δ. db. 1317. ἐν εὐχαῖς ἀδαμδ 
μνείαν ἔχει (sc. £u&8) Dac. 40. γε- 
βρῶν δορὰς ἔχειν ib. 170. "Ἄρεως 
μοῖραν ἔχει τινὰ ib. 302. δύναμιν 
ἀνϑρώποις ἔχειν ib. 310. ἔχειν οἴνε 

τέρψιν ἄλυπον ib. 422. σεμνότητ᾽ 
ἔχει σκότος ib. 486. αἰδώς μ᾽ ἔχει 
ib. 826. ἰσχὺν ἔχειν ib. 892. op- 
ϑῶς ἔχει πέπλος ib. 936. ϑίασον 

ἔνϑ᾽ ἔχϑσι ib. 976. κράτος ἔχεσ᾽ ἐμὸν 
10. 1036. τί καλῶς τῶνδ᾽, ἣ τί λυ- 
πηρῶς ἔχει; Ib. 1262. μεταβολὰς ἔχειν 
ib. 1265. ὡς τὸ μέλλον καρδία πή- 
δημ᾽ ἔχει ib. 1287. ἔχει δίκην ἀξίαν 
K. T. À. ib. 1920. μυρίας ἔχω πόνες 
Cy. 1. τίνα σπαεδὴν ἔχειο ; 10. 84. 
τίνες ἕχεσι γαῖαν; 10. 117. ὡς κα- 
λὴν ὀσμὴν ἔχει ib. 153. αὐτὸς ἔχε 
(i. e. tace) ib. 209. «£y ἔχω σκηνώ- 
para ib. 323. ἃν ἔχει Sucíav ib. 
365. τόνδ᾽ dx ἔχομεν κατεκφυγεῖν Ib. 
439. ἣν ἔχω τιμωρίαν ϑηρὸς ib. 410. 
σῶμ᾽ ἔχειν ἐν δέρμασι ib. 525. £&w 

πραγμάτων ἔχειν πόδα Her. 110. πό- 
suov ᾿Αργείοις ἔχειν ib. 1064. ἔχω 

προϑυμίαν ἐς ὑμᾶς ib. 411. αἰνέσας 
ἔχω καὶ τἀνϑάδε ib. 437. ὑμῖν 8k 
ἔχω τί χρήσομαι ib. 440. σ᾽ ἐνδίκως 
αἰνεῖν ἔχω ib. 480. εὐδόκιμον ἔχει 
Saváre μέρος ib. 621. τοσόνδε Sáp- 

coc, ἐδὲν ἄλλ᾽ ἔχω ib. 716. Ζεύς μοι 
χάριν ἐνδίκως ἔχει lb. 768. χάριν 
σοι τῶν πεπραγμένων ἔχω ib. 870. 
ἔχεις ὁδόν τινα δίκαιον ib. 901. ἔχειν 

νεῖκος πρὸς ἄνδρα ib. 981. ὅτω τἄμ᾽ 
ἔχει lb. 1010. δοκεῖ μ᾽ ἔχειν, ἐκ ἔχων 

Hel. 85. 584. τίς τῶνδε δωμάτων ἔχει 
κράτος; lb. 68. ὅσον μίμημ᾽ ἔχεις 
Ἑλένης ih. 73. τὸ πρᾶγμα συμφο- 
ρὰν ἔχει ib. 92. cf. Ion. 759. et El. 
238. ὁ τὰς φρένας ἔχεις ὁμοίας Hel. 

160. μαψίδιον ἔχει φάτιν 10. 259. 
ἔχεις ἀλγεινὰ qb. 260. σφαγαὶ ἔχε- 

σιν εὐγενές τι καὶ καλὸν ib. 808, πῶς 
εὐμενείας---ἔχεις ; 10. 320. πρὸς τὰς 

τύχας τὸ χάρμα τὲς γόες τ᾽ ἔχε ib. 

328. τὰν χϑόνιον ἔχει τύχαν ib. 551. 

Τροίας ἣν ἀποσπάσας ἔχω 10. 420. 

ἐκ μὴ xóvrov βίον, ἐδ᾽ εἰ ϑέλοιεν ὠφε- 

λεῖν, ἔχοιεν ἂν ib. 44]. τίνα τὰ 

πρᾶγμ᾽ ἔχει λόγον ; ib. 480. ἐκ ἔχω, 

τί χρὴ λέγειν ib. 503. soM)r ἄμορ- 



Ab. 686. cf. v. 692. 
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$ov ἀμφὶ σῶμ᾽ ἔχεις ib. 561. αὐτός 
σε, κί μ᾽ ἔχει λόγος ib. 565. ἐδ’ ἔχω, 
τί φῶ ib. 570. ὅϑεν σὺ ϑεοπόνητ᾽ ἔχεις 
λέχη ib. 590. δοκῦντες Ἑλένην ἐκ 
ἔχοντ᾽ ἔχειν Πάριν ib. 617. ἔχω τὼ τῷ 
Διὸς λέκτρα cb. 644. ἔχεις (80. ἐμὲ), 
ἐγώ τε σὲ 10. 658. d σαφῶς ἔχω ib. 708. 
Tüc φρένας ἔχειν κακὰς ib. 738. ἀρί- 
τὴν μαντικὴν ἔχοι δόμοις ib. 766. εἰ 
λέκτρα διέφυγες τάδ᾽, ἐς ἔχω ib. 
800. τὴν βίαν σκήψασ᾽ ἔχεις ib. 840. 
τῆς τύχης ὧδ᾽ ἔχω ib. 863. τἀμὰ πῶς 
ἔχει ϑεσπίσματα; ib. 879, ὅπως ἂν 
τϑμὸν ἀσφαλῶς ἔχῃ ib. 899, ὁ νᾶς 
-- γνώμην ἔχει ἀϑάνατον ib. 1021. 
ἣν (SC. ναῦν) εἴχομεν, ϑάλασσ᾽ ἔχει 
151054. . 'átoay μέλεον ἔχοσι ib. 
1133. ἐδ᾽ ἔχω, τί τὸ σαφὲς---ἐν βρο- 
τοῖς ib. 1103. δοκῶ μοι καμὸν ὧδ᾽ 
ἔχειν πόσιν ib. 1221. ἔχει πότμον 
ib. 1302. μῆνιν, ἔχεις μεγάλας μη- 
τρὸς ib. 1371. γάμες ἑτοίμες ἐν χε- 
ροῖν ἔχειν ib. 1402. ἕξεις μ᾽; οἵαν 
χρῆν ἔχειν γυναῖκα ib. 1423. οἷς 
ταῦτ᾽ ἔδοξεν ὧδ᾽ ἔχειν ib. 1677. οἱ 
γῆν ἔχασ᾽ Εὐβοίΐδα Yon. 60. et Rha. 
IE I. Seo δόχαν Xép ἔχειν Ion. 
132. ἔχω pa38ca ib. 230. τὸ σὸν 
8K ἀπαιδεύτως ἔχει Ib. 247. ἔχεις 
βίοτον ; ib. 326. ἔχῳ πάνϑ᾽, ὅσων 
ἐχρήζομεν ib. 417. ὑπερβαλλέσας 
ἔχει εὐδαιμονίας ib. 472. r&ro κἄμ᾽ 
ἔχει πόϑος ib.572. τί πρὸς γῆν ὄμμα 
σὸν βαλὼν ἔχεις; ib. 582. δῶμα 
συγχέας ἔχῃς 10. 615. ἔχειν πόνες 
ib. 631. σμικρὰ ἡδέως ἔχειν ib. 647. 
cf. v. 1602. σκῆπτρα ἔχειν χϑονὸς 
ib. 660. cf. Her. F.213. ἐκ ἔχει παῤ- 
ῥησίαν Ion. 675. μή τιν᾽ ἔχῃ δόλον 

ἔχοι σκῆψιν ib. 
721. ΠῚ καταισχύνασ᾽ ἔχεις τὲς σὲς 
Écyóvac ib. 736. πημάτων ἄδην ἔχω 
ἴθ. 076. ἔχω δόλια καὶ δρατήρια ib. 
985. τροφὰς ἔχει βία ib. 1013. ἐκ 
ἔχω λαβεῖν ib. 1108. τίς προϑυμία ποδῶν ἔχει σε; ib. 1110. ἱερὸν τὸ σῶμα τῷ ϑεῷ δίδωμ᾽ ἔχειν lb. 1285. ἔχειν ἴσον ib. 1318. ὃς ἔχω Aóysc ib. 1335. ἔχει μοι τί κέρδος, i) τίνα βλάβην; ib. 1350. ἱξὰςκ ἔχω λέγειν 
ib. 1360. ἐξ ἡμῶν ἔχεις ἅπαντα ib. 1367. ἔχει τὶ δεινὸν ἡ τόλμα σε ib. 
1416. πνεύματ᾽ ἀνέμων ἐκ ἀεὶ ῥώμην ἔχει Her. F. 109, ἔχει τὐμὸν ἐκ ἀναί- 
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δειαν, ἀλλ᾽ εὐλάβειαν ib. 105. dx ἔχει 
τῷ σώματι ϑάνατον ἀμῦναι ib. 193. 
ὅσοι τόξοις χεῖρ᾽ ἔχοσιν εὔτοχον ib. 
195. ἐναντίαν γνώμην ἔχασι b. 205. 
ἀφορμὰς τοῖς λόγοισιν ἔχεσι ἴῃ." 237. 
γῆν τήνδε διολέσας ἔχεις ib. 264. ὁρ- 
γὰς δικαίας ἔχειν ib. 270. ἡδὺ βλέμμ᾽ 
ἔχειν ib. 306. τὸ Κάδμεα ἑπτάπυλον 
ἔχει κράτος ib. 543. ἔχεσιν (sc. χρή- 
para), οἱ δ᾽ 8 ib. 636. μετρίως σπε- 
δὴν ἔχειν ib. 709. ἔχει ἡδονὰς ib. 
782. τί πόνος διπλᾶς ἔχω; lb. 937. 
φόνον ἔχω λέξαι ib. 1022. νὺξ ἔχει 
βλέφαρα παιδὶ σῷ 10.107]. γεκροῖσι 
γείτονας ϑάκεος ἔχω ib. 1097. à γὰ 
ἄτας εὐπροσηγόρες ἔχω ib. 1284. x&- 
pu» μυρίων δώρων ἔχω ib. 1352. ἀμη- 
χανῶ, πότερ᾽ ἔχω τάδε ib. 1378. ἡ- 
μᾶς ἔχεις παιδοκτόνες σὰς ib. 1380. 
παῖδ᾽ ὅπως ἔχω σ᾽ ἐμὸν ib. 1401. ὅτως 
πόνων σῶν SkÉTL μνήμην ἔχεις ; ib. 
1410, ἅλις ἔχεις τἄξωϑεν ἔργα El. 73. 
πολλῶν κακῶν αἰτίαν ἔχει 10. 213. κοινῇ 
ἔδωμι 7870 νῷν ἀμφοῖν ἔχειν ib. 232. 

τὸν αὐτὸν ἔρον ψυχῆς ἔχω ib. 297. 
δὲν τῶνδ᾽ ἔχεσιν ἐνδεὲς ib. 356. ἔχε- 
σι ταραγμὸν αἱ φύσεις βροτῶν ib 368. 
ἔχει νόσον πενία ib. 375. τί διάβρο- 
xov τόδ᾽ ὄμμ᾽ ἔχεις ; ib. 503. ἔχω σ᾽ 
ἀέλπτως 10. 579. φίλας ἡδονὰς ἀ- 
σπασμάτων ἔχω lb. 5907. ἐν χειρὶ τῇ 
σῇ πάντ᾽ ἔχεις ib 610. τὰν cic» 
σμικρὰν παρ᾽ ἐμοί γ᾽ ἔχει ib. 738. 
ἔχει ἡ Δίκη μέγα σϑένος Ib. 958. ἣν 
ἀξίως μισεῖν ἔχεις ib. 1016. ἡ δίκη 
αἰσχρῶς ἔχει ib. 1051. ἡνίκ᾽ ἐκ ἔχεις 
ἄκη ib. 1111. rí πόσιν σὸν ἄγριον 
εἰς ἡμᾶς Exew 5; ib. 1116. δίκαια ἡ δ᾽ 
ἔχει Ib. 1244. τίς δεσπότιν ἐμὴν βά- 
ξις ἔχει; Dan. 54. τῷ μὲν ἔσϑ᾽, ὁ δ᾽ 
εκ ἔχει ZEol. fr. XIII: 2. "riv ἀξίω- 
σιν τῶν καλῶν ἔχειν ejusd. fr. XX. 4. 
ἴδιον ἐδὲν ἔχομεν Alex, fr. XII. 6. 
χρυσὸν £v δόμοις ἔχειν And. fr. XVI. 
l. ἔχει καφότητα μόχϑων ejusd. fr. 
XXIL3. £& y ἔχει τι χρητὸν An- 
tig. fr. VIII. 2... ϑάνατος ἀνϑρώποισι 
νεικέων τέλος ἔχει ejusd. fr. XVI. 2. 
ὅταν ἔχῃ ru ἀσεβὴ βροτῶν Antiop. 
fr. IL. εἰ φρονεῖν ἔχω ejusd. fr. V, 
2. εἰ μὴ τὰς φρένας χρητὰς ἔχοι 
ejusd. fr. XIX. 2. ἔχει λόγον ejusd. 
ΤΣ ΓΕ, ἡδονὴν ἔχει τινὰ ejusd. 
fr. XXIV. 2. cf. Bel. fr. XV. 2. Pol. 
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fr. IV. 2. et Fr. inc. XLVII. 1l. τὸ 

μὴ ϑανεῖν ἐκ ἔχει (sc. ἣ τυραννὶς); τὰ 
δ᾽ ἄλλ᾽ ἔχει Ar. fr. IX. 2. ἔχει TÜT 

ὀχὶ μικρὸν ejusd. fr.XI. 1. κἀν μίκρ᾽ 

ἔχει τις, μεγάλ᾽ ἔχειν γομίζεται Aug. 

fr. VII. 4. τίν᾽ ἔχει τάσιν εὐοδίας 

Bel. fr. I. 4. χέρ᾽ ἀνδρείαν ἔχοι Chry. 

fr. III. 1. μικρὰ μεγάλων ἀμείνω 

σώφροσ᾽ ἐν δόμοις ἔχειν Cress. fr. IV. 

5. OMy ἔχω φράσαι καλὰ Dic. fr. 
X. 1. ἐρανὸν---ἔχομεν εὖ σνγκεκρα- 

μένον Er. fr. I. 156. φρένας ἠπίες 

ἔχειν ejusd. fr. 11. 6. ἐκ ἔχει σωτη- 

ρίαν ib. 13. ἔχειν πειρῶ 10. 14. τὲς 

γάμες τὸς πρώτες ἔχειν ib. 15. δυσ- 

κρίτως ἔχω ejusd fr. XII. 1. ἂν τις 

οἴκοι πλεσίαν ἔχῃ φάτνην Eu. fr. VI. 

1. τὸ γῆρας oc ἔχει πυλλὰς vócuc 

ΟἹ. fr. IH. 1. cf. ejusd. fr. IV. et fr. 

inc. LXXVII. ἔχω τόλμης καὶ 3pá- 

cac διδάσκαλον Hip. fr. VI. 1. ἔχειν 

φωνὴν ejusd. fr. IX. 1. ὁτιπλείξας 

ἔχειν γυναῖκας Inus fr. VII. 2. τὰ 

αἰσχρὰ---κατ᾽ ὀφϑαλμὲς ἔχει ejusd. fr. 

X.3. üv'v ἔχῃς ἄνευ ψόγα ejusd. fr. 

XV. ]. £v ἐλπίσιν ἔχειν [βίον ejusd. 

fr. XVIII. πλέον ἔχειν Ix. fr. HH. 1. 

ὕστις ἀμείλικτον πατέρ᾽ ἔχει Melan. 

fr. XIII. 1. οἵτινες ἀχάλιν᾽ ἔχεσι 

cópara ejusd. fr. XX. 4. ἐκ £ysow 

ἐν μάχῃ ἀριϑμὸν Meleag. fr. VII. 1. 

ὅταν ric μὴ φρένας καλὰς ἔχῃ Qd. 

fr. VIII. 2. ἡμέρα μεταβολὰς πολ- 

λὰς ἔχει ejusd. fr. XII. ὅταν νοτίδος 

ἐνδεῶς ἔχῃ ejusd. fr. XVII. 8. ἐκ 

ἔχω μαϑεῖν CEnom. fr. II. 1. 

χάνως ἔχει ejusd. fr. III. 5. μορφὴν 

ἔχϑσι Pal. fr. III. 2. ὃς ἂν πλεῖε᾽ 

ἔχει db. 5. σύγχυσιν πολλὴν ἔχει 

Peliad. fr. III. 2. παρϑένβ τρόπεοξ 

ἔχειν ejusd. fr. VI. 3. τυφλὰς Exuct 

τὰς φρένας Phaéth. fr. V. 4. τἀγγύ- 

Scy εὔκρατ᾽ ἔχει ejusd. fr. ΧΙΝ. τὴν 

ὀργὴν ἔχειν ἀϑάν rov Ph. fr. X. 2. 
εὖ ὡς γαμεῖν ἔχεις ejusd. fr. XI. 2. 

δόξαν εὐκλείας ἔχειν Rha. fr. II. 10. 

ἐπικινδύνως ἔχει SCy. fr. I. l. ἵνα τὴν 

ὕβριν δόλην ἔχῃ Sis. fr. I. 7. ἐκ ἔχει 

βίον St. fr. I. 2. καλῶς ἔχοιμι Tel. 

fr. IX. ϑυμδ κρείσσονα γνώμην ἔχειν 

ejusd. fr. XVII. ὅσην ἔχει φρόνησιν 

ἀξίωμά τε Tem. fr. XIII. 2. τιμὴν 

ἔχει τινὰ 100. 4. δι. ἔχδο᾽, ὅπως δείξω- 

σιν αὑτες ejusd. fr. XIV. 1. εὔκλειαν 
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Exec Fr. fal. cit. I. 1. πρῶτ᾽ ἀμεσίας 

ἔχει Fr. inc, XII. 2. ἀσφάλειαν 8k 

ἔχει eorund. XXV. σιγὴν ἔχε eor. 

XXXVI. ἡ εὐλάβεια σκότον ἔχει 

eor. LI. 8. παρέξω λέκτρα σοι καλῶς 

ἔχειν eor. LIT. 1l. ἂν πόσιν Ξέργοντ᾽ 

ἔχῃ €or. LVI. τῶν παλαιῶν πόλλ᾽ 

ἔπη καλῶς ἔχει eor. LIX. 1. ὧν Éxe- 

σιν oi νέοι eor. LXXVI. 2. οἵαν ἐλ- 

πίδ᾽ ἡδονῆς ἔχεις ; eor. LXXVIII. 1. 

τὸ ἔχειν πλέον κρατεῖ τῆς εὐσεβείας 

eor. LXX XVI. 2. ἔχει τελευτὴν ἧσπερ 

ὅνεικ᾽ ἐγένετο eor. CVIII. ὁ βίος 

ὄνομ᾽ ἔχει eor CXXIIL. ζημίαν ἐκ 

ἔχει eor. CXXXII. 5. ἔχειν móvec 

eor. CXLVIII. 8. λύπης ἡδονῆς τ᾽ 

ἔχειν μέρος eor. CLII.10. πνεύματα 

καὶ φοινίας ἔχει ῥοὰς eor. CLXXXIII. 

πάντα συλλαβὼν ἔχει eor. CXCII. τὸ 

δίκαιον εἰς ἔχει λόγον δυοῖν ἐρίζειν Fr. 

inc. B. 10. 1. πολεμίαν δάμαρτ’ ἔχειν 

eorund. 17. ἐπὰν---ζητεῖ τι κρεῖττον, 

ὧν Exytv—eor. 20. 2. τἀμὰ καλῶς ἔχει 

eor. 27. 2. τὰ μεγάλα---ἔχειν δυνά- 

μενος eor. 28. 5. χρυσός ἔτιν, ὃς 

βροτῶν ἔχει κράτος eor. 36. ἀμαϑίαν 

ἔχει eor. 40. 2. πολλὰ καὶ ἕτερα εἰπεῖν 

ἔχω Epist. ΠΙ. ἐλάττω χάριν ἔχειν 

ib.cf. Epist. IV. ἔχεσιν ἀπόμοιραν τῆς 

σῆς εὐπραξίας Epist. IV. àv τι πλεῖον 

ἔχωσι Epist. V. b) Imperf. πολλὴν 

πρόνοιαν εἶχεν Hec. 569. ἐδεὶς τὸν 

αὐτὸν εἶχεν πόνον ib. 572. SK ἂν 

εἶχον τήνδε cot ὅδναι χάριν ib. 899, 

μέγαν χόλον σοὶ καὶ τέκνοισιν εἶχεν 

ib. 1119. τὰς ἐμὰς εἶχον χέρας καὶ 

κῶλα ib. 1168. ἐπεὶ πέριξ πύργος εἶχ᾽ 

ἔτι πτόλιν ib. 1209. ἐἶχες ἂν καλὸν 

κλέος ib. 1225, τίν᾽ εἶχες ψυχήν; 

Or. 525. σῷ εὔνοιαν πατρὶ ἀεί ποτ᾽ 

εἶχον ib. 867. εἴγε λαιμὲς εἶχε τρι- 

πτύχϑες ϑανεῖν ib. 1513. ποτὲ μὲν ἐπ᾽ 

ἦμαρ εἶχον, εἶτ᾽ ἐκ εἶχον ἂν Ph. 404. 

πολὺν ταραγμὸν---εἶχον μάχης ib. 

1415. à r&ró σ᾽ εἶχεν Med. 59]. 

εἶχον ἐλπίδας πολλὰς ἐν ὑμῖν ib. 1032. 

πρόϑυμον εἶχ᾽ ὀφϑαλμὸν εἰς Ἰάσονα 

ib. 1146. ἀρηρότως σύνδεσμα χρυσὸς 
εἶχε ib. 1193. τύχην εἴχομεν διδά- 

ckaXorv ib. 1208. ἵν᾽ εἶχον μηδὲ προσ- 

φωνεῖν τινα Hip. 647. ἐπεὶ πολλῶν 

δακρύων εἶχεν κόρον Al. 183." κάρτ᾽ 

ἂν εἶχον ἡσύχως Sup. 305. φρόνημα 

δέν τι μεῖζον εἶχεν 10, 863. τὸ πρᾷ» 
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μα ἀπόρως εἶχε πατρὶ Iph. A. 55. 
πειϑὼ εἶχον τήνδε ib. 104. ὡς ἄνολ- 
Bov εἶχες ὄνομα σύὐγχυσίν τε ib. 354. 
μνήμην εἶχον ᾿Αγαμέμνονος ib. 1103. 
εἰ τὸν Ὀρφέως εἶχον λόγον ib. 1211. 
ὅσον εἶχες (quantum poleras) ib. 
1453. do ἡδονὴν Iph. T. 954. 
κοντοῖς πρώρας εἶχον 1b. 1350. ἃ 
Τροίας ἀρχαγὲς εἶχον τιμὰς Tr. 
196. περιβολὰς εἶχον χϑονὸς ib. 389. 
σιγώμενον τὸ κῆδος εἶχεν ἐν δόμοις 
ib. 399. τὰς πρὶν φρένας ἐκ εἶχες 
ὑγιεῖς Dac. 940. σῖγα γάπη φύλλ᾽ 
εἶχε ib. 1083. ἐν μυχοῖς πέτρας 
πτήξαντες εἶχον Cy. 407. πλανήτην 
εἴχετ᾽ ἄϑλιον βίον Her. 878. εἰ μὴ 
᾽ν ξένῃ γαίᾳ ποτ᾽ εἶχον Hel. 75. σκο- 
πεῖτε, μὴ δόκησιν εἴχετ᾽ ἐκ ϑεῶν ib. 
118. νεφέλης ἄρ᾽ ἄλλως εἴχομεν πό- 
vdc πέρι; ib. 7138. σοὶ ταὐτὸν ἥβης 
εἶχ᾽ ἂν μέτρον Yon. 354. σιγῇ εἶχον 
αὐτὰ ib. 1341. εἶχον οἰκέτην βίον ib. 
1373. εἰ Ζεὺς δικαίας εἶχεν εἰς ἡμᾶς 
φρένας Her. F. 212. ϑέγμα ὅσιον 
εἴχομεν ib. 927. ἐπειδὴ ϑαλερὸς εἶχ᾽ 
ἥβης χρόνος Ἐ]. 20. εἰς ἄνδρα σκῆψιν 
εἶχ᾽ ὁλωλότα ib. 20. δυσγνωσίαν 
εἶχον προσώπα ib. 768. εἰϑ᾽ εἶχες 
βελτίες φρένας ib. 1061. κάλλος εἶχεν 
ἔξοχον Dan. 26. εἰ và» εἶχ᾽ ἔμ᾽ ὁ 
σπείρας πατὴρ Bel. fr. XVII. 1. ἀν- 
δρῶν ἂν εἴχομεν τυραννίδα Dan. fr. 
VIII 4. c) Parlicip. ἔχων. d πέ- 
Tov, 80€ κόσμον ἐν χεροῖν ἔχων 
Hec. 578. ὦ πλεῖς᾽ ἔχων κάλλιτά 
τε 1". 620. ὃν ἦλϑεν ἐκ Τροίας 
ἔχων ἵν. 994. τίν᾽ αἰτίαν ἔχων ; ib. 
1208. ϑεοῖς κοινῆς τραπέζης ἀξίωμ᾽ 
ἔχων ἴσον Or. 9. χάριτας ἔχων πα- 
τρὸς ib. 244, κακὸν ἔχων ἥκει μέγα 
ib. 248. αἷμ᾽ ἔχων ib. 513. ἀνδρῶν 
συμμάχων κενὸν δόρυ ἔχων ib. 688. 
I" ἔχων κηδεύματα ib. 793. ὦ πο- 
ϑεινὸν ἥδιτόν τ᾽ ἔχων---ὄνομα ib. 
1045. σπεδὴν ἔχων ib. 1056. Med. 
557. Al. 781. et 1017. An. 1051. et 
Her. 119. et σπεδὴν ἔχοντες Iph. T. 
1434... ἐπὶ σκήπτροις ἔχων τὴν ἐλπίδα 
Or. 1058. λῆμ᾽ ἔχων τεϑηγμένον ib. 
1025.. χρόνια λέκτρα τἄμ᾽ ἔ 
δώμασιν Ph. 14. € 
ib. 366. 
373. δωμάτων ἔχων ἴσον ib. 550. 
πόλλ᾽ ἔχων ἐν ζώμασι db. δῦδ. τὸν 
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v8v πρὸς αὐτὸν ἐκ ἔχων ib. 1427. 
πομπίμαν ἔχων ἐμὲ ib. 1706. ὥστ᾽ 
ὄνειρον ἰσχὺν ἔχων ib. 1713. νῶν 
ἔχων Hip. 105. et Iph. A. 1139. 
᾿Ορφεᾶ ἄνακτ᾽ ἔχων Hip. 953. παρ- 
ϑένον ψυχὴν ἔχων ib. 1006. τλήμονας 
φυγὰς ἔχων ib. 1177. et ΕἸ. 233. 
τρεῖς ἀρὰς σαφεῖς ἔχων Hip. 1315. 
ἔχων χέρ᾽ ἐπὶ κοντῷ Al. 254. órs& τις 
τυγχάνει χρείαν ἔχων An. 368. γυ- 
ναΐκα μωραίνασαν ἐν δόμοις ἔχων ib. 
675. κοινὰν τὰν εὔκλειαν ἔχοντα ib. 
802. φυλακὰς ἔχων ib. 902. ἐκ ἔχων 
πέρας κακῶν ib. 1217. κοινὸν φόρτον 
ταῖσδ᾽ ἔχων Sup. 20. τίνος χρείαν 
ἔχων; 10. 115. τέχγην αἰεὶ τήνο᾽ 
ἔχων ib. 381. ἔχων ἴσον ib. 408. 
δίκα ἔχων ib. 437. χρηξόν τι βέ- 
λευμ᾽ εἰς μέσον φέρειν ἔχων ib. 439. 
πόλλ᾽ ἔχων λέγειν φίλα ib. 634. ἄ- 
κραντον ἐδὲν ἔχων ib. 870. διπλᾶν 
πένϑος δαιμόνων ἔχων ib. 1035. Opó- 
μον ἔχοντα Iph. A. 212. ϑύρας ἔχων 
ἀκλήςτες ib. 340. ξύνεσιν ἔχων ib. 
375. αἱματηρὸν ὄμμ᾽ ἔχων 1b. 381. 
πόϑον ἔχων Swyarpóc ib. 431. τὸ 
ϑέλειν ἐκ ἔχων ib. 657. τάσδ᾽ αὐτὲς 
ἔχων σοι φράζειν μύϑες ib. 1620. 
ἐρωτᾷς 8 λέγειν ἔχοντά με Iph. T. 
659. χεροῖν μίασμ᾽ ἔχων ib. 1047. 
ἔχων κέλαδον λύρας ib. 1128. μέσον 
γᾶς ἔχων μέλαϑρον ib. 1958. τιν᾽ 
ἔχων νυκτηγορίαν Rh. 19. τετράπεν 
μῖμον ἔχων ἐπὶ ϑηρὸς ib. 256. Θρῃ- 
κίαν ἔχων ςολὴν ib. 313. πτωχικὴν 
ἔχων ςολὴν ib. 503. ὕπαφρον ὄμμ᾽ 
ἔχων ib. 711. ψαφαρόχρεν κάρα πε- 
λυπινές v' ἔχων ib. 716. μὴ γένες 
κοινωνίαν ἔχοντι lb. 905. ἐπὶ γῆς 
ἔχων ἕδραν Tr. 884. χάριν μονῆς 
ἔχων ib. 1129. ἐχρήσω ἐδὲν ἐν δό- 
pow ἔχων ib. 1172. πόνες ἔχων ib. 
1198. νεβρίδος ἔχων ἱερὸν ἐνδυτὸν 
Bac. 137. ὄσσοις χάριτας ᾿Αφροδίτης 
ἔχων ib. 230. νᾷν ἐκ ἔχων ib. 271. 
σκευὴν Βάκχης ἔχων ib. 913. κρεῖσ- 
cov ὕψος ἔχων ib. 1099. ἀγέρατον 
ἔχων ὄνομα ib. 137ὅ. ἔν ἀσκῷ oikac 
ἔχων Cy. 523. εἰς τὸ κέρδος λῆμ᾽ 
ἔχων ἀνειμένον Her. 38. τὰ ke(ve τέκν᾽ 
ἔχων ὑπὸ πτεροῖς ib. 10. δίκαια δρᾷν 
7€ καὶ λέγειν ἔχων ib. 139. πολεμίες 
λόγος ἔχων ib. 655. ἐμοὶ πρόχειρ᾽ 
ἔχων τεύχη ib. 726. λύπας ἅλις ἔχων 
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Hel. 595. πολλᾶς £v μέσῳ λόγες 

ἔχων ib. 636. βέβαιον ἐδὲν τῆς ἀεὶ 

τύχης ἔχων ib 721. τὔνομ᾽ ἐκ ἔχων 

ἐλεύϑερον ib. 786. ἐπεὶ ἀϑλίως Exov S 

ὁρῶ ib. 1300. νεκρῶν ἑδενὸς μνήμην 

ἔχων ib. 1599. T8T ἔχων r8veoc 

Ion. 593. εὐπαιδίαν ἔχοντα ib. 679. 

πρέσβυν ὡς ἔχον ϑ᾽ ἕλοι 10. 1214, ἔχων 
τυραννίδα Her. F. 65. ἔχων τέκνα ib. 

67. Spóvec ἔχων ib. 167. ἔχων ἀλκὴν 

μόνον ib. 194. κράτος ἔχων Πελασγίας 

ib. 464. ἅρματ᾽ ἐκ ἔχων, ἔχειν ἔφασκε 
ib. 947. ὦ τὸν ἐλαιοφόρον ὄχϑον 
ἔχων ib. 1178. φίλτρον τι τᾶτ᾽ ἔχων 
ib. 1407. ἀξίωμ᾽ ἔχων ἀνὴρ El. 40. 
Se8c ἔχων ἀνὰ sópa ib. 80. ἅἄγνευμ᾽ 

ἔχων τι ϑεῖον 1". 256. βασιλικὸς ἔχων 
δόμες ib. 947. σαφῶς πείϑειν ἐκ ἔχων 

Dan. 29. ἀρετὴν ἔχων Antig. fr. 
XII. 2. εὐκλεᾶ ἔχων φάτιν Ar. fr. 

ΧΙ. 2. χρείαν ἔχων ejusd. fr. XVIII. 
1. πλείω μισϑὸν μείζονος τόλμης 
ἔχων Bel. fr. IX. 4. γαῦρον σπέρμα 
γενναῖόν τ᾽ ἔχων ejusd. fr. XVI. 11. 
κακῶς ἔχων ib. 17. γνώμην ἔχοντα 
Chry. fr. 1.2. πάλλευκα ἔχων εἵματα 

Cret. fr. Il. 17. τὸ νήπιον ἄπλητον 

ἔχων Hyp. fr. V. ὃ. κρᾶσιν ὑγρὰν 
Sk ἔχων Phaéth. fr. VII. 2. ἔχων 

δρόμον ejusd. fr. VIII. l. πεπραμένον 
τὸ σῶμα τῆς φερνῆς ἔχων ejusd. fr. 
XV. 9. ὁ πλεῖτον ἐν ναοῖς ἔχων 

χρυσὸν Phi. fr. VII. 2. πέλεκυν ἐν 

χεροῖν ἔχων ΤΕ]. fr. XVI. 1. δίκαια 
ιἀντειπεῖν ἔχων ib. 8. σμικρὰ καὶ ka. 

ἡμέραν ἔχων ejusd. fr. XXII. 2. κα- 

κὸς Ó μὴ ἔχων, οἱ δ᾽ ἔχοντες ὄλβιοι 

Fr. fal. cit. V. 8. γῆν ἔχον" ὑγραῖς 
ἐν ἀγκάλαις Fr. inc. I. 2. ϑάνατον 
ἐκποδὼν ἔχων eorund. LXXXI. 4. 

ἄλυπον τέρψιν τιν᾽ ἔχων eor. CLXV,. 

b. ἐκ ἔχων ἀπαλλαγὰς eor. CCII. 

ἄδολον γνησίαν τ᾽ ἔχων φρένα Fr. inc. 

Β. 28. 7. κόμην ἔχων κεκαρμένην 

Epist. III. ἐχ ὁμοίως ἀεὶ τὴν γνώμην 

ἔχοντα Epist. Υ. πολιὰν ἔχοντε χαίταν 

Αἱ. 478. χρόνι ἔχοντ᾽ εὐνήματα Ion. 

304. ναῦς ἔχοντες Hec. 35. τὰ τῶν 

ϑεῶν ἔχοντες Ph. 559. κάρτ᾽ ἔχοντας 

εὖ φρενῶν Hip. 462. πρὸς τῶν ἐχόν- 

των (de divitibus) τὸν νόμον τίϑης, 

Al. 58. φϑέγμ᾽ ἔχοντες An. 925. 
τὸς νᾶν ἔχοντας ib. 945. 

t o5 L4 

οἱ BK EXOV-. 

τες (i. e. pauperes) Sup. 240. quibus. 
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opponuntur οἱ ἔχοντες vers.. 242. 
ἁπάντων τέρμ᾽ ἔχοντες ib. 617. ot 
ἔχοντες εὐνίδας lph. A. 807. σύγ- 
χύσιν ἔχοντες; kai ταραγμὸν ὀμμάτων 
10. 1128. κάϑαιμ᾽ ἔχοντες τραύματα 
Iph. T. 1374. óvec ἔχοντας Rh. 
988. ὦ μείζον᾽ ὄγκον δορὸς Exovrec, 
ἢ φρενῶν Tr. 1158. ἄντρ᾽ ἔχοντες, 
8 séyac δόμων Cy. 118. ἐκ μὴ ᾽χόν- 
των βίον Hel. 440. φϑιμένων ἔνδυμ᾽ 
ἔχοντας Her. F. 448. ἐφεςίδο εὐνὰς 

ἔχοντες El. 217. τιμὰς σωτῆρας ἔχον- 

τες lb. 9938. τὸ δὅλον εἰ λύγῳ ἔχοντες 
Alex. fr. VII. 2. £v χεροῖν δίσκϑοςε 

ἔχοντες Aut. fr. III. 20. μὴ o 
τοῖς ἐμοῖς λόγοις γνώμην ἔχοντες 

Bel. fr. XXV. δ. τῶν ἐχόντων πάν- 
τες ἄνϑρωποι φίλοι Cress. fr. V. 2. 
ἐν τοῖς ἔχεσιν ἡβητὴς πέφυκε Dan. 
fr. V. 5. δέλεαρ ἔχοντες Er. τ: 

18. παρἀάδειγμ᾽ ἔχοντας Gl. fr. II. 

3. οἷον τοῖς &xecw εἶ kaxóv! Phoen. 
fr. VIII. oi τὰς τέχνας ἔχοντες Pol. 
fr. III. 1. κοινὸν ἔχοντες αὐτὸ Tem. 
fr. XV. 2. rà τῶν ἐχόντων χρήμαϑ' 
ἁρπάζειν φιλεῖ "Thes. fr. IX. 8. £xov- 
rec μυρίων ἄχϑος κακῶν Fr. inc. 

LXXXI. 8. μάτην «óvec ἔχοντες 
eorund. CVI, 2. λευκὸς λίϑες ἔχον- 

τες eor. CCXVI. ζῆλον 8 σμικρὸν 
yáps ἔχεσα Hec. 353. οἰκτρὰν βιοτὰν 
ἔχεσαν 1b. 457. vàr ἔχϑεσ᾽ ἐπὶ χϑονὶ 
ib. 486. «po! ἔχασα ξέργματα ib. 
1265. τρυφὰς £xsca Τρωϊκὰς Or. 

1113. κάρα ξυρηκὲς καὶ πέπλϑε με- 

λαγχίμος ἔχεσαν Ph. 870. δυσλύτες 
ἔχδβσα τὰς διαλλαγὰς ib. 378. πάντ᾽ 

ἔχεσ᾽ ὁμᾶ κακὰ ib. 1690. πολλὰς 

ἔχϑσα ϑανασίμες αὐτοῖς ὁδὸς Med. 

376. τὸν ἀμηχανίας ἔχεσα---αἰῶνα 

ib. 647. ἀβολίαν πολλὴν ἔχϑσα ib. 
888. 
φύσιν ib. 1349. 8x &x8ca σωφρονεῖν 

Hip. 1084. ἠδς ἔχεσα δῶρα ΑΙ. 290. 

πόλλ᾽ ἔχϑσαν ἔνδικα An. 186. ὄμμ᾽ 

Σκύλλης ἔχεσαν ἀγριωτέραν. 

ἔχεσ᾽ ἐλεύϑερον Iph. A. 994. λεπτῶν 
ὄμμα διὰ καλυμμάτων £xeca Iph. T. 

373. πολλή τις προϑυμία σε τῶνδ᾽ 

ἔχεσα τυγχάνει ib. 610. ἔχεσ᾽ ἀδελ- 

φὸν ib. 802. βίον ἔχϑεσ᾽ εὐδαίμονα 
ib. 916. ἐν σοφοῖς τιμὰς ἔχδσα Rh. 

891. τὸν vày διδάσκαλον ἔχασα xpnzóv 

(Tr. 648. πόλλ᾽ ἔχασα πήματα ib. 

689. μίκρ᾽ ἔχοσα 1b. 993. τὸ σῶ- 



ps ^, - Ν Xr ε » 5 94^ ταῦτ᾽ ἀληϑῇ καὶ σάφ ὡς ἔχοντ᾽ ἴδῃ 
Dan. 42. d.) 4ογ.. 2. ἔσχον. ἐπεὶ 

| τὸν Hel. 169. 
| φρέρημ᾽ ἔχεσαι 
| καρπὸν ἔχεσαι El. 1346. 

| Bázayua αἰσχύνην ἔχον ib. 767. με- 
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$porv τῆς ἀναιδείας πλέον ἔχεσαν ib. 
1028. ὄνομ᾽ ἔχεσα, τἄργα δ᾽ ἃ ib. 
1233. ὅν ποτ᾽ ἔχοσ᾽ ἐν ὠδίνων λο- 
χίαις ἀνάγκαισι Dac. 89. μονάδ᾽ ἔχεσ᾽ 
ἐρημίαν ib. 609. δρακαίνης φύσιν 
ἔχεσαν ἀγρίαν ib. 1355. τὰν εὐχα- 
ρίτως ἔχοσαν πόλιν Her. 380. πάντ᾽ 
ἔχασα δυστυχῆ Hel. 292. , ἔχεσ᾽ ἐν 
οἴκοις τοῖσδε 1b. 333, ἐν ᾧ τὰ πάντ᾽ 
ἔχασα lon. 697. πόνος &xsca ἘΠ. 
65. ἀρετὴν ἐχέσης μείζονα Cresph. 
ir xv. λῆμ᾽ ἔχοσαν εὐγενὲς Pro, 
fr. IIT. 4. πονηρὰ τἄργ᾽ ἔχεσα Fr. 
inc. LIV. 2. ἔχασαι κερκίδ᾽ ᾿Ηδωνῆς 
χερὸς Hec. 1153. ἐπίκλημ᾽ ἐχκόσαις, 
ὅ, τι τύχοι Or. 569. κα ῥυϑμὸν ἕνα 
κακῶν ἐχόσας Sup. 95. fxesa. διὰ 
Aóya κάμψαι κακὰ ib. 748. ἔχϑσαι 
χεῖρας ἐν τερπνοῖς πόνοις Bac. 1051. 
ποδῶν ἔχϑσαι συντόγοις δρομήμασιν 
ib. 1089. ἔχϑσαι τὸν Λέβυν λω- 

ἀμφὶ κρηπίδας δόμων 
Του. 1}. 0 ü8vvo» 

πρᾶγμ᾽, ἔχον πολλὲς λόγες ΗΙρΡ. 984. τί τέ- 
των ἐςὶν d καλῶς ἔχον; Sup. 527. 

ταβολὰς τοσάσν᾽ ἔχον Tr. 611. γῆρας, 
γᾶν ἐκ ἔχον Bac. 252. ἐκ ὀρϑῶς ἔχον 
Her. 745. Saba, ἔχασσον τὄνομ᾽, ij 

δόξαν ἔσχες Med. 540. ὃν (sc. ἔρον) ἔσχε raópa Hip. 338. ἐκ ἄν mor 
ἔσχον μὴ τάδ᾽ ἐξειπεῖν carpi ib. 658. φανερὰν ἔσχες ἄταν ib. 1289. καὶ μ᾽ 
836 Πλότωνος κύων, 8S ---ἔσχον ΑΙ. 363. εἰ---ἔσχον μὴ κτανεῖν An. 687. πλείτας τιμὰς ἔσχεν Sup. 874. ὅτ᾽ ἔριν ἔσχεν Iph. A. 184. τἀμὰ ἔσχες λέχη ib. 1156. δόξαν ἔσχεν ἄφϑιτον ib. 1606. πᾶς ἀνὴρ ἔσχεν πόνον Iph. T. 309. ἔσχον αἰδῷ ib. 949. ἐκ ἂν 
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δόλιον 
ἔσχεν ἔρωτα 

ἔσχεν ὕβρεις ἀν- 
οἴκοι τὸν νῦν ἔσχον 

πῶς ξένος σ΄. ἂν ἔσχεν ; ib. 
203. ὃς τάσδε Θήβας ἔσχεν Her. F. 
4. ὃς ἔσχε δόξαν εὐψυχίας ib. 157. 
ἐκ ἔσχεν αἰδῷ τὸν γέροντ᾽ ἀτιμάσαι; 
ib. 556. ὅς γιν φόνα μαργῶντος ἔσχε 
ib. 1005. — δόλιον ἔσχεν ἀκοίταν Él. 
166. ἔσχον κάμακας ib. 852, ὅτι τὰν 
τάλαιναν ἔσχεν κακὸν ib. 1162. ὅστις 
τῆς izoptac ἔσχε μάϑησιν Fr. inc. 
CLIII. 2, exéc Hip. 1354. et Iph. 
A. 1467. ἄνδρα σχεῖν Θεσσαλῶν ΑΙ. 
280. πολύχρυσα ϑέλων λατρεύματα 
σχεῖν Iph. T. 1275. τίν; αἰτίαν σχών; 
Hel. 476. τὴν σωτηρίαν οἴκοι παρ᾽ 
αὑτῶν σχόντες Fr. inc. CXXXVI. 9. 
e) Fut. ££o. τῶν---ἀσπασμάτων χάριν 
τίν᾽ ἕξει; Hec. 830. κρύπτ᾽ ἐν πέ- 
πλοισιν ἕξομεν ξίφη Or. 1125. ἕξομεν 
κλέος ib. 1151. σκυϑρωπὲς ὀμμάτων 
ἕξῳ κόρας ib. 1319. &er εὐμενῆ γῆν 
Ph. 945. Δαναΐδων μ᾽ ἕξει μίαν ib. 1009. ἐκέτι δυσκέλαδος φάμα γυναῖ- 
kac ἕξει Med. 420. πῶς πόλις, jj φί- 
λων σὲ χώρα ἕξει ib. 849. καὶ παῖδας 
Ham προσειπεῖν ζῶντας ib. 1350. σῖγα 
ἕξομεν Ξόμα Hip. 660. σοὶ μυρίαν 
ἕξω χάριν Al. 547. τοιάνδε κλῃδόνα 
ἕξω 1b. 963. γυμφευμάτων τῶν ἐμῶν 

ἔσχον εὐτυχῶν δόρυ Rh. 60. 
ἔσχον ἄταν (Tr. 530. 
καλλονῆς ib. 977. 
δρὸς Her. 924. 
Ion. 251. 

έριμναν ἕξει An. 989. ríy alóvá ὁ , H ^ e . 
, ,F T7 

εἰς TONOUTÓV ἕξεις ; Ib. 1216. ἀτάφες τίς ἕξει Sup. 540. χάριν ἀγήρω ££o- μεν db. 1177. τίν᾽ ἐν δόμοις με καρ- δίαν ἕξειν δοκεῖς ; Iph. A. 1173. 
πνοὰς ἕξειν πόνον Iph. T..99. ἀσὰξ vóvra μᾶλλον, ij βλέπονϑ᾽, ἕξω φίλον ib. 718. ὅπως ἔξει καλῶς ib. 105]. ἕξω τὸς μέγ᾽ αὐχᾶντας δορὶ πέρσας Rh. 452. «πολλῶν ϑανόντων σώμα 3 ἕξωσιν νεκρῶν Tr. 91. μόχϑες ἕξω 
κρείσσος ib. 202. πέτρας τὸ λῆμα κἀδάμαντος ἕξομεν Cy.592. εἰσὶν, οἵ c5 μέριμναν ἕξεσι Hor. 344. cf. v. 993. μάταν πόνον ἕξει ib. 618. πολ- λὴν ἕξεις μέμψιν ib. 974. διπλᾶν κέρδος ἕξετ᾽ ἐξ ἐμᾷ ἴθ. 1043. ἐς ἄχρωτα γόνατ᾽ ἐμῶν ἕξει χερῶν Hel. 837. ἐδὲν 
κακίω μ᾽ ἕξεις πόσιν Ib. 1430. ἔμφυλον 
ἕξασι lon. 1581. ἕξεσι κλέος ib. 1588. αἷμα σύγγονον ἕξει Her. F. 1077. 
συμφορὰν ἕξεις τίνα; ib, 1130. sed 

ἀμ- 
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vid. not. τί κέρδος ἕξομεν ; ib. 1901. 

ἕξεις εὐαμερίαν El. 197. γυμνὸν ἔξω 
σῶμα ib. 808. κάλλιξον ἕξεις Ξέφανον!" 

εὐκλείαυ Antiop. fr. Γ΄. 4. ἕξειν rÓv| 

αὐτὸν δαίμονα Fr. inc. ΠΧΥ111.2. ἢ 

Ful. σχήσω. πῶς ἄδακρυν μοῖραν 

σχήσεις; Med. 862. εἰ μὴ σχήσετε 

δόρυ Sup. 711. ἐγὼ σχήσω νιν Iph. 

A.1365. d πολὺν σχήσω χρόνον Iph. 

Τ. 789. vósov ἄϑλιον πάλιν σχήσεσι 

Bac. 1336. τυφλὴν ὄψιν σχήσειν Cy. 

693. ὡς ἐμὸν σχήσων λέχος Hel. 30. 

2) Med. óc «áv3 ὁμαρτῇ σῶν ἔχοιτο 

γονάτων Hec. 839. ἔχεσϑ᾽, ἔχεσϑε 

Or. 1349. ἐμῆς ἔχβ χερὸς Bac. 197. 

βιοτᾶς εὔπαιδος ἐχοίμαν Ion. 491. 

ἐλπίδος κεδνῆς &ye lnus fr. XIX. 2. 

τῷ vóusS ἂν εἴχετο Or. δ02. εἰχόμεσϑα 

τῆς ξένης Iph. T. 1355. et 1304. πέ- 

πλων ἐχομένη σῶν Iph. A. 1401. & 

ο᾽ ἀπαιτῶ Μενέλεω σχέσϑαι χέρας 

ἘΠ. 174. ὁποῖα κισσὸς δρυὸς, ὅπως 

τῆσδ᾽ ἕξομαι Hec. 398. ἕξεσϑαι φόνῳ 

Or. 515. 3) Pass. ἵπποι ἔχονται Rh. 

671. λέκτρων ἔχεσξαι φιλτάτοις ἐν 

ἕρκεσιν Bac. 956. ἐξ ἐμᾶ γ᾽ ἔχῃ χρόνῳ 
El.579. ἔρωτι παιδὸς ἄρσενος σχε- 

ϑεὶς Dan. 6. 
"ExSaípew. πικρὰν βάξιν ἐχϑαίρω σέ- 
Scy Med. 1374. σὸν ἐχϑαίρω κάρα 

Hip. 1084. 8 γὰρ ἐχϑαίρω σε Al. 

177. ἀσέβειαν ἀσκδντ᾽ pc ἐχϑαίρει 
$«8 Bac. 476. χάριν γηράσκοσαν 
ἐχϑαίρω φίλων Her. F. 1223. ἰδὸν 
ἐχϑαίρων λέχος Med. 697. ἐχϑαίρων 
ἐμὸν πατέρα ΑἹ. 389. τὸς ἐξαμαρτά- 

γοντας, ἐχὶ τὴν πόλιν, ἤχϑαιρε Sup. 

879. τί παῖδ᾽ ἤχϑῃρας---τὸν σὸν Her. 

F. 1087. 
"ExS&w. τί τόσδ᾽ ἔχϑεις; Med. 117. 

ταῦτά τοί σ᾽ ἔχϑει πόσις An. 211. 

σωφρονϑντι ἤχϑετο Hip. 1402. 

"Ex3oc. εἰ τὐμὸν ἔχϑος ἐναριϑμῇ Or. 

629. εἰς ἔχϑος ἦλθον παισὶ τοῖσιν 

Οἰδίπα Ph. 886.---τοῖς δ᾽ ἔχϑος εἶναι 

Fr. inc. CLXXXIV. 2. 

"ExS3pa. ὡς δεινὸν £x Spa οἰκείων φί- 

λων ΡΗ. 377. δι ἔχϑρας τῷδε μολὼν 

ib. 482. συμβαλὼν ἔχϑραν αὐτῇ Med. 

45. cf, El. 906. et Dic. fr. IX. 3. 

διαλλάχϑηϑ᾽ ἅμα τῆς πρόσϑεν ἔχϑρας 

Med. 897. δ ἔχϑρας μῶν τις ἦν 

ἀφιγμένος; Hip. 1164. γνώσεται 

ἔχϑραν ἐμὴν An. 1007. Avcacav 

EFXSQUP 

ἔχϑραν τὴν πάρος Tr. 50. ἔχϑραν 

τὴν πρὶν ἐκβαλᾶσα 10. 59. 8 σμικρὰν 

φίλων ἔχϑραν γενέσϑαι Her. 22. σοφῷ 
ἔχϑραν συνάπτειν ib. 460. ξυνειδότα 

ἔχϑραν πατρῴαν ib. 1002. τὸν ϑεὸν 

μεῖζον τίεσα τῆς ἐμῆς ἔχϑρας ib. 

1018. ἔχϑραν πατρῴαν ἐκτίνων Her. 
Ἐ. 083. ἄκαιρος evvor ἐδὲν ἔχϑρας 
διαφέρει Hip. fr. XVII. 

"ExSpaívaw. σὸν ἐχϑραίνων λέχος 

Med. 555. 
᾿Εχϑρόξενος. 

561. 

"Ex9póc. τὸν karSavóvra ἐχϑρὸν, sc. 

ἡγεῖται Hec. 89. τὸν ἐχϑρὸν εἴ τι 

τιμωρήσομαι Or. 1102. φίλος, ἐχϑρὸς 

ἐγένετο Ph. 1455. ἐδ᾽ ἐχϑρὸς ὧν σὸς 

ib. 1587. εἴπερ γε πόλεως ἐχϑρὸς ἦν, 

ἐκ ἐχϑρὸς ὧν ib. 1640. Πελία ἐχϑρός 

ἐςί μοι δόμος Med, 734. εἰς ἐχϑρόν 

τινα Hip. 1317. ὅστις ἐχϑρὸς ὧν 
κυρεῖ Al. 957. μείζω Πηλέως ἐχϑρὸν 

An. 708. μέγαν τοῖσδ᾽ ἐχϑρὸν ib. 

725. πρῶτος ἦν ἐκεῖνος ἐχϑρὸς Iph. 

A. 1359. σαϑροῖς λόγοισιν ἐχϑρὸν. 

ἄνδρ᾽ ἀμείψομαι Rh. 639. ἐχϑρὸς ὧν 

ς«ρατηλάταις ib. 719. ἐχϑρδ λέοντος 

βλατήματα Her. 1006. ἐχϑρὸς ἀνὴρ 

ib. 1049. ἐχϑρὸν ἐπ᾽ ἄνδρα Ion. 1043. 

cf. Her. F. 299. et 733. καλῶς γνῶ- 

ναι τὸν ἐχϑρὸν "Tem. fr. ΙΧ. 2. τὸν 

ἐχϑρὸν δρᾷν κακῶς Fr. inc. CITI. a et. 
δυοῖν ἐχϑροῖν εἰς ἕν ἐλϑόντοιν 

ςέγος lon. 848. ἐχϑρός τὰς πρὶν εὺ- 

μενεῖς ποιέμενοι lec. 849. πρὸς 

ἐχϑρῶν Or. 445. et 760. χρήζω τὸ 

ἐμὲς ἐχϑρὸς ϑανεῖν ib. 1164. ἐχϑροῖ 

iv φανῇ 1b. 1272. ἀφικόμαν ἐχϑρδς | 

ἐς ἄνδρας Ph. 361. ἐχϑρῶν ὑπ᾽ αὐτοῖς : 

τείχεσιν καϑημένων ib. 759. éxSp86, : 

μὴ φίλεο, δράσειέ τι Med. 95. cf. Iph. | 

A. 1389. ἐχϑροὶ ἐξιᾶσι πάντα κάλων 

Med. 278. τρεῖς τῶν ἐμῶν EXSpüv | 

νεκρὸς ϑήσω 10.374. ϑήσω τοῖς ἐμοῖο. 

ἐχϑροῖς γέλων ib. 388. σκῆψίν τιν" 

ἐχϑροῖς δεικνύναι ib. 244. ἄλλος ἣν 

τις τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν ἄγειν χρήζῃ M» 
750. cf. v. 765. 767. 921. etc. et Hip. 
49. ἐξ ἐπακτῇ πημονῆς ἐχϑρῶν τινὸς 

Hip. 318. τρόπϑβς Ex Sp8c ϑνητοῖς 

Al 63. ἀπ’ ἐχϑρῶν ἥκετε πύργων 

An. 817. λιπεῖν éxSpóc ἐχϑρῶν ib. 

522. ἐχϑρῶν ἀνδρῶν μοῖραν 10. 1008. 

κατϑανεῖν ἐχϑρῶν ὕπο ib. 1070. ἄ»- 

Opec ἐχϑροξένες AL. 
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ὅρας ἐχϑρὲς ὠφελεῖς Sup. 494, ἁπλᾶς 
ἐπ’ ἐχϑροῖς μῦϑος lh. 84. μαϑύντες 
ἐχϑρῶν μηχανὰς ib. 129. cf, v. 141. 
προσήμενον πύργοισιν ἐχϑρῶν ib. 301. 
rec πρὶν ἐχϑρὲς Τρῶας εὐφρᾷναι ϑέλω 
Tr. 65. Savi πρὸς ἐχϑρῶν ib. 736. 
εὐγενὴς ἐχϑροῖς φανεὶς ib. 1035. ὑπὲρ 
κορυφᾶς τῶν ἐχϑρῶν Bac. 878. et 
898. τροπαῖα ἐχϑρῶν Her. 403. τί 
T8TO σοῖς ἐχϑροῖς βλάβος; Ion. 998. 
ἐχϑροῖσιν γέλων διδόντας Her. F. 
285. ἐχϑρὲς ἀϑροίσας ib. 594. ἐν.ὕ 
ϑροῖς ἐμαυτὸν ὑποβαλὼν ib. 1384. 
κρατήσειν ἐχϑρῶν El. 195. ὑπ’ ἐχ- 
ρῶν ov ἐτολμήϑη ib. 277. ποίαν 
ὁδὸν τραπώμεϑ᾽ εἰς ἐχϑρὲς ἐμός ; Ib. 
604. poma? (i.e. τροπαῖε) ἐχϑρῶν 
ἐμῶν ib. 671. 4 ποτ᾽ ἐχϑροῖς τοῖς 
ἐμοῖς δίκην ὑφέξω 10. 697. γέλως 
ἐχϑροῖς γίνεται τὰ τοιάδε Cress. fr. 
VI. 4. ἐχϑροῖσιν εἴη πολεμίαν δά- 
μαρτ᾽ ἔχειν Fr. inc. B. 17. ὡς μηδὲ 
τς ἐχϑρὲς ἧσσον ἀχϑεσϑῆναι τῶν 
φίλων Epist. IL. vid. etiam Epist. V. 
ὡς ἐχϑρὰν κτείνοντες Hec. 516. àv 
ἐχϑρᾶς χϑονὸς Ph. 278. ἐχϑρᾶς ἡμέ- 
pac κατάρχεται 10. 543. τοῖς οἴκοϑεν 
φίλοις ἐχϑρὰ καϑέτηκε Med, δ07. 
ἐχϑρὰ γαίας κοιράνοις καϑίξαμαι ib. 
875. ἐχϑρὰ μητρυιὰ τέκνοις ΑἹ. 310. 
ποιναῖσιν ἐχϑρὰ Sup. 490, ἐχϑρὰν 
φάσιν Cresph. fr. IV. 10. κῆδος &x- 
Spóv Med. 1341. ἐχϑρὸν ἦμαρ, ἐχ- 
ρὸν εἰσορῶ φάος Hip. 355. ἐχϑρὸν 
“ἡγεῖται τόδε. Sup. 444. τὸ ἐχϑρὸν 
᾿Αχαιοῖς Tr. 805. ἐχϑρὸν δόρυ Her. 
914. et 501. ἐχϑρὸν χρῆμα Dan. fr. 
VI. 4. ἐχϑρὰ σημήνας Ph. 962. ἐχ- 
ϑρὰ πάντα Med. 16. ἐχϑρὰ ποιεῖ An. 
736. τὰ ἐχϑρὰ μισεῖν Her. F. 586. 
2) Comp. ἐχϑίων. ἄλλος μᾶλλον 
ἐχϑίες σέϑεν El. 9229. κἀν ἔτ᾽ Qo 
ἐχϑίονες Tr. 1059. βολῆς ἐδέν ἐκιν 

ϑιον κακῆς Fr. inc. IX. 3.) Superl. 
ἔχϑιςος. ἔχϑιτος ὧν Ph. 620. ἔχϑι- 
TOC γεγὼς ϑεοῖς τε, kdpol, x. τ. Δ. 
Med. 467. τὸν ἔχϑισον Φρυγῶν Rh. 
SER ὦ πἄσιν ἂν ρώποισιν Ex Sto 
βροτῶν An. 446. cf. EL 832. rürew 
παῖδας ἐχϑίτος An. 660. τὸς Ex Sísac 
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ἐμοὶ kai σοὶ Tr. 404. ᾧ μέγιτον ἐχ- 
ϑέξη γῦναι ϑεοῖς τε, x. r. A. Med. 1323. 
τῆς ἐχϑίτης ϑεῶν ἡμῖν Hip. 1301. 
ἐχϑίξην ὁρῶ γυναικὸς εἰκὼ Kel. 71. 
ἐχϑίτη νόσος CEno. fr. IT. 6. λώβαν᾽ 
ἐχϑίταν Hec. 200. τὰν £xSízav Θε- 
ράπναν "lr. 211. ἔχϑιτον κακὸν Ph. 
988. et Ar. fr. XXIV. 3. &ExSísov 
ἐργμάτων Or. 160. τἄχϑιξα (1. e. τὰ 
ἔχϑιΞξα) τοῖσι φιλτάτοις ὠνόέμεϑα Iph. 
A. 1170. ἐχϑέξων ὕπερ τὰ φίλτατ᾽ 
ὥλεσε "Tr. 370. αἱμάτων ἐχϑίτων 
El. 138. 

"Εχιδνα. vtprépe ἐχίδνας Ph. 1027. 
ἐχίδνης ἐδὲν ἠπιωτέρα ΑἸ. 311. ἐχί- 
ὄνης καὶ πυρὸς περαιτέρω An. 270. 
ἐχίδνης περιβόλοις Ιοη. 993. σπονδὰς 
ϑοᾶς ἐχίδνας sayóct μιγνυμένας ib. 
1233. otav ἔχιδναν τήνδ᾽ ἔφυσας ib. 
1202. ἑκατὸν ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ ἐκπλη- 
ρῶν Ph. 1142. δεινειῖς ἐχίδναις εἰς 
ἔμ᾽ ἐτομωμένη Iph. T. 287. 

᾿Εχινάδες. τὰς ᾿Εχινάδας λιπὼν νήσας 
Iph. A. 286. 

"Exíov, pater Penthei, regis Thebarum. 
Dac. 213. 229. 265. 507. 540. 994. 
1014. 1117. et 1273. 

"Eye. τάδ᾽ εἰς λέβητ᾽ ἐφῆκεν ἕψεσϑαι 
μέλη Ογ. 403. 

"EoSwóc. ἑωϑινὴν πρὸς ἀλκὴν Rh. 
771. 

'Egoc. ἑῷος ἱππότης &s)p Fr. inc. 
CXCVIII. ἑῷοι ἐξανατάντες λέχες 
El. 786. £goic βολαῖς ἀελία Ph. 179. 

Ἕως, subst. aurora. ἡ καλλιφεγγὴς 
Ἕως Hip. 455. ἡ φωσφόρος Ἕως 
Ion. 1158. Ἕως λευκὸν ὄμμ᾽ ἀναίρε- 
ται El. 102. "Eo φαεννὰν  Phaéth, 
fr. I. 5. 
Ἕως, adverb. usque, donec. ἕως γῆς 
ὄρϑ᾽ ἔκειϑ᾽ ὁρίσματα Hec. 16. ἕως 
ἐῶσί σ᾽ εὖ φρονεῖν Ἐριννύες Or. 238. 
ἕως ὑφῆψε δῶμα ib. 620. ἕως ἔσφηλε 
κἀνεχαίτισεν Hip. 1232. ἕως ἐϑέρ-- 
μῃν᾽ αὐτὸν φλὸξ oiva ΑἹ. 761. ἕως 
ἂν---ἔλϑω ib. 1024. ἕως ἐς ἁγνὸν 
ἦλϑον Φοίβε πέδον Iph. T. 972. ἕως 
ἐντὸς ἦν λιμένος ib. 1391. ἕως ἂν 
νὺξ ἀμείψηται φάος Rh. 615. ἕως φῶς 
Xie τόδ᾽ ἔβλεπεν Hel, 60. 

PP 
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Z. 

Ζαγρεύς. 
II. 12. 

Ζάϑεος. τρίποδα ζάϑεον Ton. 91. ζά- 

Sco Κρῆτες Dac. 121. ζαϑέες va8c 

Cret. fr. II. δ. ζαϑέα χϑὼν Hip. 

750. μετὰ τὰν--- Θησέως ζαϑέαν χώ- 

pav Tr. 219. ζαϑέαν ϑεράπαιναν 10. 

1070. ζαϑέαις πηγαῖσι τρέφων 10. 

228. ῥίπτε ζαϑέες κληΐδας ib. 256. 

Φρυγῶν ζάϑεοι σελᾶναι ib. 1075. ἐν 

ταῖς ζαϑέαις ᾿Αϑάναις Ion. 184. ζά- 

ϑεα ἄντρα δράκοντος Ph. 239. ὦ ζα- 

ϑέων πετάλω»ν----νμἄπος ib. 808. μαν- 

τείων ἐπέβας ζαϑέων Iph. T. 1255. 

ἀπὸ ζαϑέων χρητηρίων ib. 1260. 

Ζάπλοτος Bel. fr. XVI. 6. ζαπλότες 

φερνὰς An. 1283. 

Záxpvcoc. ζαχρύσε Θρᾳκίας πέλτης 

Al. 501. ζαχρύσε € ἐμπολᾶς Iph. 

T. 1lll. τὰν ζάχρυσον πέλταν Rh. 

370. ἐν ζαχρύσοις δώμασιν Ib. 439. 
Ζεῖν. λέβης £écac Cy. 342. 

Ζεύγλη. ταύρων ἐπιτάτην ζεύγλῃσι 

Med.479. πηδάλια ζεύγλαισι παρα- 

καϑίετο Hel. 1552. 

Ζεῦγμα. ἀνάγκης ζεύγματα Iph. A. 

443. 

Ζευγνύναι. ζεύγνυτε τόξα νευραῖς Rh. 

33.  Zevyv)c ἁρμονίᾳ πολύκαρπον 

ὄχημα Fr. inc. CLXXVII. 2. ἐπεὶ 

γάμοις ἔζευξ᾽ (i. e. ἔζευξαὶ) '"Aópása 

παῖδα Ph. 1375. cf. Bac. 468. et Ion. 

10. πλείφες---ὄχος ἐζεύξατε Àn. 1019. 

ταύτην ϑνητῶν, ἢ ϑεῶν, ἔζευξέ τις: 

Iph. Α. 698. ταύταν τῷ πάλος ἔζευ- 

ἕεν; Tr. 263. πρὸς βίαν ἔζευξ᾽ 

ἀνάγκη Her. 886. γυναῖκα πρὸς νέαν 

ζεῦξαι νέον 280]. fr. XI. 1. sed γυ- 

ναῖκα πρὸς νέον ζεῦξαι γραίαν Fr. inc. 

CLVII.]. ἵππος ἅρμασι ζεύξας ὕπο 

Hip. 111. ζεύξασ᾽ ἀπειρεσίαν ὃρο- 

μάδα ib. 549. ϑηρῶν ζυγίες ζεύξασα 

σατίναν Hel.1327. ἑωϑινὴν ζεύξειν 

(sc. τὸς πώλϑς) πρὸς ἀλκὴν Rh. 772. 

ζεύγνυσϑε ἵππες Ph.525. τέϑριππα 

ζεύγνυσθε ΑἹ. 430. γενναιοτάταν 

ἐζεύξω κλισίαις ἄκοιτιν ib. 997. τὸ 

παρϑένειον ἐζεύξω λέχος dmt. 

ἵνα μὲ λέχεσιν ἐζεύξω lon. 901. ἐφ᾽ 

γυκτιπόλε Ζαγρέως Cret. fr. οἷς ἐζεύξασϑ᾽ ἅρματά ib. 1570. Zev£o- 

μαι ἅρματι πώλες Hec. 469. τόνδ᾽ ἐν 

ὅρκοις ζεύξομαι Sup. 1228. δκέτι ἐν 

τοῖσιν αὐτοῖς δεῖ νιν ἐζεῦχϑαι γάμοις 

Hel. 1670. πέδαις ἀχαλκεύτοισιν £Cev- 

κται πόδας Pi. fr. ΓΝ, χρυσέαις ἐζευ- 

γμέναι πόρπαισιν El. 917. ὅπερ ἐζεύ- 

χϑην γάμοις Ion. 949. χρημάτων 

ζευχϑεὶς ὕπο Sup. 877. ζευχϑεὶς γά- 

μοισιν Antig. fr. VIII. 1. ἐν γάμοις 

ζευχϑεῖσαν El. 99. ἐμὸν μή ποτ᾽ ἐζύ- 

yn δέμας εἴς τιν᾽ ἀνδρὸς εὐνὰν Sup. 

822. εἰ μὴ γάμοισιν ἐζύγης Iph. A. 

907. σὲ γάμοισι κλύω ζυγέντα 

840. ὁρκίοισι ζυγεὶς Med. 735. εσ- 

φάτοις Φοίβε ζυγεὶς Sup. 220. 5 ζυ- 

γεῖσα δευτέρῳ πόσει Ag. fr. ΝΠ1,2. 

Ζεῦγος. σύγκροτον ζεῦγος Anm. 496. 

τρισσὸν ζεῦγος τρισσῶν SeGv Tr. 924. 

ζεῦγος 8 καλὸν νεκρῶν Her. F. 454. 

ζεῦγος φίλιον ib. 1403. ζεῦγος rpt- 

πάρϑενον Er. fr. XV. 

Ζεύς. ὦ ςεροπὰ Διὸς Hec. 68. πέφευ- 

γας τὸν ἐμὸν ἱκέσιον Δία ib. 345. 

Ζεὺς Kpor(óac ib. 473. ᾧ Ζεῦ 1b. 488. 

dkér' ὄντα Διὸς ἐν φάει ib. 707. Ζηνὸς 

ὁμόλεκτρον κάρα Or. 476. ὦ Ζεῦ, δίκη 

τε Ζηνὸς Med. 764. Ζηνὸς γένεϑλον 

Hip. 62. ὅρκιόν σοι Ζῆνα ὄμνυμι ib. 

1025. Διός γε μείζον᾽ ἂν ζώοις χρό- 

νον Al. 716. ó Διὸς ἄγγελος Iph. A. 

1302. τὸν ἐλευϑέριον Zijva Rh. 359. 

Ζηνὸς ἙἭ ρκία "Tr. 17. Διὸς κρείσσων 

γενδ ib. 948. πρὸς αὐτὸν τὸν Δί ἀνα- 

κεκύφαμεν Cy. 211. Ζηνὸς κεραυνὸν 

d φρίσσω ib. 319. ἐδ οἵδ᾽, ὅτι Ζεὺς | 

£c ἐμδ κρείσσων ϑεὸς 10.320. Ζηνὸς ᾿ 

ὄνομ᾽ ἔχων ἀνὴρ Hel. 4907. ὀλυμπίβθ | 

Ζηνὸς πέδον Her. F. 1304. cf, ΕἸ. ΠῚ 

782. ὑφ᾽ ἅρματ᾽ ἐλϑὼν Ζηνὸς Bel. fr. 

IV. τᾶ μεγάλϑ Ζανὸς Cret. fr. 1.9.8] 

κἀν ἀμείνονος πατρὸς Ζηνὸς πεφύκῃ 

Dic. fr. X. 4. Ζεὺς ὅστις &siv Melan. 

fr. 1. 1. cf. ejusd. fr. II. 1. ὁ Ζεὺς" 

κολαφτὴς τῶν ἄγαν ὑπερφρόνων Fr. 

inc. B. 7. 
Ζέφυρος. ζεφύρε πνοαῖς ἱππεύσαντος 

ἐν ἐρανῷ Ph. 220. προαῖσι ζεφύρϑ 

Iph. T. 434. 
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ῆϑος, nom. propr. viri. 

Antiop. fr. I. ]. 
Ζῆλος. ζῆλον à 
Hec. 352. 
fr. IV. 3. 
ζῆλον Epist. 1II. 

ZqÀ8v. ὅσοι 
Hec. 255. 

Iph. A. 17. 
ib. 19. ζηλῶ σε μᾶλλον, 
ζηλῶ cà μὲν Ἑλλάδ᾽, 
10. 1407. 
ζηλᾶν Her. 865. 
ἀποβλέπειν ζηλῶντα 

Ζήλωμα. 
τρὸς ζηλωμάτων Iph. T. 379. 

Ζηλωτός. μᾶλλον ἂν ζηλωτὸς ἦν Or. 

Sup. 178. 

247. ζηλωτὸς ὅστις ηὐτύχησεν εἰς 7] , qvTvX 
* , 

7 ὁ ἐπὶ μακαρίας 
ζηλωτὸς 

τέκνα, K. T. À. ib. 541. 
ζηλωτὸς ὧν οἶκος ib. 

"αἰὼν Med. 243, ὡς 
ὑμέναιος) Hel. 1451. 
᾿ἀνϑρώποισιν CEd. fr. 
inc. B. 50. 2. ζηλωτὸς ἐν τῷ 
χρόνῳ An. b. 
Med. 1035. 

Znuía.  mcXeienv ζημίαν ὀφλισκάνει 
Med. 581. γνώσῃ ζημίας ἀπο-ροφὴν ib. 1223. ἔρδη πονηρὰ ζη- 

971. 

πρὶν 
ζηλωτὸν ἀνϑρώποισι 

πολλοῖσι κέ 
μίαν ἠμείψατο Cy. 311. σὺ 8X ὑφέξεις 
ζημίαν lon. 1308. πέμπειν ἑκάτῳ 
ζημίαν Melan. fr. III. 7 ζημίαν ἐκ ἔχει Fr. inc. CXXXII. 5. 

Ζημιᾶν. ὅστις κακὸς πεφύκῃ, ζημιᾶσιν οἱ ϑεοὶ Ion. 44]. φυγῇ ζημιᾶντας 
Or.. 898. cf. Hip. 1043. ἐζημίωσε πατέρα ἐμὸν Or. 577. ζημιθμένη φυγῇ Med. 454. ἐζημιτο, εἴ τις ἐξα- μαρτάνοι Sis. fr, I. 8. 

Zw. τί pe δεῖ ζῇν; Hec. 349. cf. Her. E1861. «τὸ ζῇν μὴ καλῶς, μέγας πόνος Hec. 378. εἰ ζῇ γε ib. 429. cf. vers. sq. et 988. νόμῳ ζῶ- μὲν ib. 801. σὺν σοὶ κατϑανεῖν αἱρή- σομαι καὶ ζῇν Or. 308. 8 ζῶ κακοῖς ib. 386. οἵτινες ζῇν ἐκ ἐῶσ᾽ ἡμᾶς ἔτι ib. 438. μὴ ζῴην ἔτι db. 1147. et Sup. 454. ζῇν νιν ἄφϑιτον χρεὼν Or..1635. ζῇν ἐπ᾽ ἴσοισι Med. 122. 

ἀμφὶ μνῆμα 
τϑ Zíj9« Ph. 147. cf. Her. F. 30. et 

σμικρὸν γάμα ἔχεσα 
ζῆλός μοι σέϑεν Cresph. 
$fpsca δόξαν πολλὴν kai 

δημηγόρες ζηλᾶτε τιμὰς 
80€ σὲ ζηλῶ Or. 590. 

ζηλῶ σε ib. 1673. Med. 60. et Iph. 
À.16. ζηλῶ φϑιμένες Al. 869. ζηλῶ ἀγάμες ἀτέκνος τε βροτῶν ib. 885. 
ζηλῶ---ὃς ἀκίνδυνον βίον ἐξεπέρασε 

T8c ἐν τιμαῖς ἧσσον ζηλῶ 
ij με ib. 677. 

Ἑλλάδος δὲ σὲ 
τὸν εὐτυχεῖν δοκᾶντα μὴ 

εἰς τὰς πλεσίος 

, e - »»5»t€ ^ M ἐξ οἵων κακῶν εῤῥεις, καὶ πα- 
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τί μοι ζῇν ἔτι κέρδος ; ib. 145. cf. v. 798. ὡς ἀκίνδυνον βίον ζῶμεν ib. 2491 ^8, ri χα inv φίλτερον ἄλλο EIip^ 191. "£v δοὶ ἐσμὲν kal ζῇν, kal p» Al 279. τὸ ζῇν σμικρὸν, ἀλλ’ ὅμως γλυκὺ ib. 696. ζῇς παρελϑὼν τὴν πεπρωμένην τύχην ib. 698. ψυχῇ μιᾷ ζῇν, d δυοῖν, ὀφείλομεν ib. 715. τί μοι ζῇν κύδιον ; ib. 963. τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῇν ἡδύ; An. 405. κακῶς ζῇν κρεῖσσον, ἢ ϑανεῖν καλῶς Iph. A. 1252. ἕρπε καὶ ζῆ Iph. T. 699. ζῇν Ξέλοιμ᾽ ἂν 10. 1009. 75 ζῇν λυπρῶς κρεῖσσόν ἐπι κατϑανεῖν Tr. 632. ἐκ oic, ὅτι ζῇς Bac. 506. τῷ ζῶσι; Cy. 121. fpoc ΤῈ ζῇν Her. 202. χρῆν τόνδε μὴ ζῇν ib. 969. τί δῆτ᾽ ἔτι ζῶ; Hel. 56. et 300. ὁ v8c τῶν κατϑανόντων ζῇ μὲν d, γνώμην δ' ἔχει ἀϑάνατον ib. 1021. sx à» δύ- vavo ζῇν ὁ karSavoy ib. 1303. εἴη Y ἐμοὶ ζῇν μέτρια lon. 632. ἔ ἐμαυτῷ ζῇν ib. 646. ζῇν καλῶς ib. 858. εἰ ζῴην μετ᾽ εὐμεσίας Her, F, 676. ζῶ σοι ταπεινὸς 1. 1413. ἀεὶ τὸ μὲν ζῇ, τὸ δὲ μεϑίξαται κακὸν ZRol. fr X VD I Σ ζῇν ἀφέντες And. fr, δ ΧΗΣ ΘΠ rc, εὐτυχεῖν χρεὼν ib. 2. ζῇν ἡδέως ἀπράγμονα Antiop. fr. XIII. 9. 4 ζῶμεν ὡς ἥδιστα ; ejusd. fr. XXV. 5. ot ζῇν ὅτε μανϑάνεσιν εὖ Aut. fr ME 
ζῇν τε kal φϑίνειν ποιεῖ Dan. ter ζῶσιν σὺν κακοῖσιν ib. 8. αἵτινες πρὸ τϑ καλῶ ζῇν παῖδας εἵλοντο Er. fr-T. 
36. τὸς καλῶς τεϑνηκότας ζῇν φημὲ 
μᾶλλον 78 βλέποντος μὴ καλῶς ejusd. fr. XI..2. ó9ey βρύτειον ζῇ τε καὶ ϑάλλει γένος CEd. fr. XVII. 13. ὅσοι χωρὶς ζῶσι Pal. fr. IIT. 4. àv ἐλπί- δος ζῆ (vive) Phry. fr. TH! rto. δεν, εἰ ζῇν r89, ὃ κέκληται ϑανεῖν, τὸ ζῇν δὲ ϑνήσκειν ἐεὶ ejusd. fr. XV. 
l. 2. cf. Pol. fr. II. 1. 2. Sx&r τὸ μὴ ζῇν κρεῖττον ἔς", i) ζῇν κακῶς Pi. fr. 
VIII. ζῶσιν αἰσχύνης ἄτερ Scy. fr. 
ΠῚ ΤῊ. ἀρετὴ, κἀν ϑάνῃ τις, ζῇ Tem. fr. I. 2. .9c8 βίον ζῇν Fr. inc. LXX. 
2. “τὸ ζῇν ἴσμεν eorund. LXXXI. 
10. r8 ξῆν ijv ὁρῶ κρεῖσσον τὸ μὴ 
ἕῇν eorund. LXXXII. 1:2. δύλθισι 
ζῶμεν eor. CCIII. ὅτ᾽ ἔζη Πρέαμος 
Hec. 1210. cf. Hel. 4. κἀγώ τ᾽ àv 
ἔζων, X ἥδε, τὸν λοιπὸν χρόνον Al. 
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654. ζῶντι raS ἡμέραν Hec. 317. 

ϑανὼν ἂν εἴη μᾶλλον εὐτυχέΞεροο; ij 

ζῶν ib. 378. et. Fr. inc. LXX XIII. 

9, γνόντες ζῶντα Πριαμιδῶν τινα 

Hec. 1140. ζῶντ᾽ ἦλϑες ᾿Αργείοις 

᾿ἄγων; ib. 1213. 7 ζῶν μακάριον 

κτήσῃ λέχος Or. 1208. ἰδ τὸν αἰ- 

σχρῶς ζῶντα Al. 958. ζῶντος γέ- 

povroc An. 293. ζῶντ᾽ ἀναρπάσαντες 

εἰς μυχδς χϑονὸς Sup. 920. 

᾿Αχαιῶν ζῶντ᾽ ἀποινᾶσϑαι ϑέλεις; 

Rh. 177. κατά με γᾶς ζῶντα πόρευ- 

σον ib. 831. ζῶν cio ἐς ἄδο Tr. 

449. ὃς καὶ παρ᾽ ἄδην ζῶντά νιν 

κατήγαγες Her. 949. ὅντιν᾽ ἄν γε 

ζῶνϑ᾽ ἕλωσιν ἐν μάχῃ ib. 966. μὴ 

"n δελείας ποτὲ ζῶν ἑκὼν ἔλθῃς Ar. 

fr. IV. 2. πέμψεις ἐς de ζῶντα Eu. 

fr, III. 1. ἔξι καὶ ζῶν kai ϑανὼν ϑεοῖς 

φίλος Fr. fal. cit. IV. 2. τοῖς ζῶσιν 

εἴη παισὶ μὴ σπάνις βία Hec. 12. 

ὃ παῖδας ὄψει ζῶντας ib. 1046. cf. 

τίν᾽ 

Med. 804. πολὺν ζῶντες χρόνον 

Med. 901. ἐκεῖ μεθ᾽ ἡμῶν ζῶντες 

ib. 1058. ὡς ζώντων ϑεῶν Sup. 9915 
ΒΛ ΘῈΣ 

ὄτ᾽ ἐν ζῶσιν ἀριϑμεμένη ib. 969. αὖ- 

τῷ ζῶντας λέγεσα Yph. T. 640. τὰς 

ζῶντας εὖ δρᾷν Meleag. fr. XV. 1l. 

ἔςιν ἐχ ὁρώμενον τοῖς ζῶσιν ἡμῖν--- 

δαιμόνιον Fr. inc. B. 12. ὁ. ζῶσαν 

λέλακας Hec. 678. ϑανθσα, j ζῶσ᾽, 

ἐνθάδ᾽ ἐκπλήσω βίον; ib. 1270. ἐκ 

ἀνέξομαι ζῶσα Hip. 355. kai ζῶσαν 

εἰπεῖν καὶ ϑανᾶσαν ἔστι σοι Al. 139. 

ἐπιετέλλει τάδε ζῶσ᾽ ᾿Ιφιγένεια; τοῖς 

ἐκέὶ 09 ὁ ζῶσ᾽ ἐπι Iph. Ἴ 7715 6e 

πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα Bac. 8. μηδέ 

με ζῶσαν λέγε ΕἸ. 687. ζῶν ἐν ϑεοῖσι 

σὸν μένειν φράζει τέκος Iph. A. 1614. 

τοῖσι μέλλεσιν τέκνοις τὰ ζῶντ᾽ ὀνῆ- 

σαι Med. 567. πῶς τὰ ζῶντα τοῖς 

Savüw àv ἀποδοίη ποτέ; Hel. 919. 

etc. 

Ζητεῖν. ὃ πάντες, x ἐγὼ ζητῶ μό- 

voc Or. 678. ὁ πλᾶτος, ὃν ζητεῖς 

ἔχειν Ph. 569. μὴ τὴν τεκδσαν τῇ 

φιλανδρίᾳ ζήτει παρελϑεῖν An. 229. 

ἡ φρόνησις τ ϑεδ μεῖζον σϑένειν ζη- 

τεῖ Sup. 217. ζητεῖς eov κέρδος Iph. 

"T. 506. ἣν---ἐξόρες Βάκχας ἄγειν 

ζητῇ Bac. 52. εἰσάγγελλε, Τειρεσίας 

ὅτι ζητεῖ νιν ib. 174. £qr&ác, ὅπη 

γῆς πύργον οἰκιόμεϑα Her. 40. μήτε 

σὺ ζήτει μαϑεῖν Hel, 155. ἢν--τ-ζητῶ 
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τις εἶναι Ton. 596. ζητθσιν αὐτὴν» 

óc ϑάνῃ ib. 1112. cf. v. 1225. ὅϑεν 

σὴν μητέρα ζητεῖν σε χρὴ ib. 1364. 

ζητᾶσι τὸν τεκόντα Her. F. 76. τίν᾽ 

εἰς χρόνον ζητεῖτε μηκῦναι βίον; ib. 

143. ἤν τι μὴ ζητῇ κακὸν El. 1075. 

τῷ ϑράσει τὰς συμφορὰς £gr8c ἀμαυ- 

psv Inus fr. III. 2. αἰσχρὰ κέρδη 

πρόσϑε τῇ καλθ ζητθσιν Rha. fr. II. 

8. ζητῶμεν Fr. inc. XXVIHI. 2. 

ἐπὰν----τις ζητεῖ τι κρεῖττον: ὧν ἔχει, 

ζητεῖ κακὰ Fr. inc. D. 90. 2. δεῦρό 

y ὡς σὲ κρυφίως ἐζήτει μολεῖν Hec. 

993. ἐζήτον σὲ Oy. 17. τἀμήχανα 

ζητῶν Al. 201. ζητῶν τύραννον £y- 

ϑάδε Sup. 404. εἰς ἄκρα βῆναι κλι-: 

μάκων ἐνήλατα ζητῶν 1b. 790. ζη- 

τῶν ἐμὴν παῖδα ib. 1038. τοῖς τρό- 

ποις ζητῶν πρίασϑαι τὸ φιλότιμον ἐκ 

μέσα lph. A. 542. ζητᾶντά νιν 10. 

808. ἐν ὄρφνη---ζητῶν Rh. 588. βίᾳ 

νιν ἀπ᾽ ἐσχάρας ἄγειν ζητῶν Her. 

199. τοῖς ἐκεῖ ζητῶν φίλοις τὰ πρόσ- 

φορα Mel. 435. ζητᾶντά y ὀρϑῶς 

ἀπολαβεῖν δάμαρτ’ ἐμὴν ib. 961. παν- 

raxij ἄτεος ζητῶν νιν Ion. 1108. εἴ 

μέ τις γνοίη ζητᾶντ᾽ ἀδελφὴν ἘΠ. 98. 

ἡδέως ζητῶν fiv Ar. fr. XXX. 1. 

ζητῶν rà πλείονα Inus fr. XV. 4. 

τῆς vóc8 σοι £gr8cá γ᾽ εὗρον φάρ- 

μακα Hip. 699. βωμὲς μηλοϑύτας 

ζητᾶσα lph. T. 1117. ἐζήτησε τό- 

κοισιν εὐμάρειαν Antiop. fr. I. 1. 

Ζήτημα. ἃ ῥᾷδιον ζήτημα Bac. 1137. 

σῶμα μυρίοις ζητήμασιν εὑρὼν ib. 

1216. μητρὸς ζητήματα Ion. 1352. 

Ζήτησις. σέϑεν κατὰ ζήτησιν ΟΥ̓́: 

14. 

Ζόφος. γῆς ὑπὸ ζόφον Hip. 1416. 

Zvyn$ópoc. ζυγηφόρον πῶλον Her. F. 

1921. ἵππες &£vynQópsc Hip. 1183; 

αὐχένα ζυγηφύρων πώλων Rh. 303. 

Züyioc.  r8c μέσας £vylac Iph. A. 

29]. ϑηρῶν Zvyíiec ζεύξασα Hel. 

1326. 

Zwyóc, vel ζυγόν. 

ζυγῷ Hec. 376. 

Or. 45. ἀνάγκης εἰς 

μεν ib. 1330. μὴ βίᾳ φέρων ζυγὸν 

Med. 242. ζυγὸς δέλειος An. 301. 

ῥᾳδίως ἕλκει ζυγὸν Tr. 665. ναυσ- 

ϑλῦμαι εἰς 08Xov ζυγὸν ib. 673. κλειξ 

γὸν ζυγὸν Hel. 399. εἰς τὸ πρῶτον 

πόλιος ὁρμηϑεὶς ζυγὸν Ion. 595. τὸ 

αὐχέν ἐντιϑεὶξ 
" 
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Τῆς ἀνάγκης d λέγειν ὅσον ζυγὸν Did. 
fr. ἐπὶ ζυγοῖς ἀρχῆς Ph. 74. ἐς τὸ 
πρόσϑεν «ire πωλικῶν ζυγῶν Iph. A. 
619. ἐπὶ ζυγοῖς ἵππων Rh. 700. ἱπ- 
πικοῖς ὑπὸ ζυγοῖς Her. 854. ζυγῶν 
πεντήκοντα καὶ ᾿ρετμῶν μέτα Mel. 
1548. ἀσείρωτον ζυγοῖς ὄχημα Ion. 
1150. ζυγὰ ἤνυσε δόλια Tr. 595. 
ἐκλιπόσαι ποικίλα ζυγὰ Bac. 1054. 
ζύγ᾽ ἄξας Hel. 1614. 

Zwá. vid. Ζωή. 
Zutty. Διός γε μείζον᾽ ἂν ζώοις 
vov Al. 716. 

Zw), et dor. ζωά. ταλαίνης ἐξαπαλ- 
λάξαι ζωῆς Hec. 1108. ἕλκεις μα- 
κρόπον ζωὰν Ph. 1531. ἐλπίδες ἐκ 
ἔτι μοι παίδων ζωᾶς Med. 976. τίς 

χρύ- 
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σὰν τάλαιναν ἀμαυροῖ ζωάν ; Hip. 
810. σύγγονον ἁμὸν κατακλαιομένᾳ 
ζωᾶς Iph. T. 150. χάριν ἔχω ζωᾶς 
10. 840. ἄλεκτρον ζωὰν τ. 254. 
ἁπλᾶν ζωᾶς βιοτὰν Mer. F. 664. 
svytpác ζωᾶς El. 121. 

Ζώνη, et dor. Zóva. r&cov ἔφερον ζώνης 
ὕπο Hec. 762. δαίμων τᾶς ματρὸς 
δώγαι, Iph. T. 204. Zàval σοι xa- 
Acc. Dac. 933. 

ZGov. πλάσαι πάντα ζῶα Fr. inc. B. 
14. 2. 

Zomvptiv, ζωπυρεῖς γείκη νέα El. 
ΤΟΙ͂Σ 

Ζωςήρ. ζωτῆρα τὸν πολυκτόνον Her. 
218. Zweijpoc ὀλεϑρίες ἄγρας Her. 
F. 415. 

H. 

'H, particula dolorem exprimens, bis 
repetita, ἡ ἦ Her. F. 906. reliquae 
hujus vocule significationes, pro- 
Jecto et num, in Euripide passim 
Sunt obvi; ; uti et ἢ, quam et aut. 
Hfa. vid. "Hs. 
Hv. ὅταν ἡβᾷ δῆμος Or. 695. £8 ἡβᾷ 
σοι κακὸν Al. 1088, κἀγὼ 306 Bac. 
190. λῆμα τὸ σὸν ἡβᾷ Her. 703. 
εἰ ἐγὼ σϑένος ἥβων Her. F. 436. 
ἡβῶντ᾽ ἄνδρα Al. 714. τὸν ἡβῶνϑ᾽, 
Hp. d ῥάδιον εἴργειν ib. 1056. ἡβῶ- 
σαν φρένα Hip. 969. σαρκὸς περι- 
βόλαι ἡβῶντα Her. F. 1270. ἡβη- 
σας ἐν τυραννίδι Al. 657. οἷον ἡβή- 
cavrá σε μεμνήμεϑ᾽ ἡμεῖς δον. 740. 
πορϑήσεϑ᾽ ἡβήσαντες ἼἸσμηνδ πόλιν 
Sup. 1213. 
Ho». ὦ μέλεος ἥβης σῆς Or. 1029. 
ἤβης τέλος μολόντας Med. 920. εἰς 
ἥβην ἦλϑε ib. 1108. ὑφ᾽ ἥβης σπλάγ- 
ΧΡὸν &vrovov φέρων Hip. 118. ἥβης 
ἐν ἀκμῇ Al. 317. ἥβης τυχὼν Tr. 
1108. ὅτ᾽ ἐν ἥβῃ τὐμὸν εὐσϑένει δέ- 
μας Cy. 2. γάνυμαι δαιτὸς ἥβης ib. 
ὅ02, μάτην ἥβην ὧδέ γ᾽ ἂν κεκτώ- 
μεϑα πολλὴν Her. 283. ἐκ ἔςιν, ὅπως 
ἥβην κτήσῃ πάλιν αὖϑις ib. 708. ἐπεὶ 
ἐς ἥβην ἦλϑεν ὡραίων γάμων Hel. 12. 
σοὶ ταὐτὸν ἥβης εἶχ᾽ ἂν μέτρον Ion. 34. ϑαλερὸς ἥβης Χρόνος El, 20. 

"HyeicSa:. 

ϑήλεια ἥβη Eol. fr. XI. 3. λαμπροὶ 
ἐν ἥβῃ Aut. fr. III. 10. b) Form. 
dor. ἥβα. £v ἥβᾳ νέᾳ Al. 474. σὰν 
ἐφύτευσεν ἤἥβαν Mh. 854. ἀπολείπο- 
μαι τᾶς εὐδαίμονος ἥβας Her. F. 
44l. rác ἥβας ἀντιλαβεῖν ib. 646. 
δίδυμον àv ἤβαν ἔφερον ib. 657. c) 
Plur. νεάνιδες ἦβαι Ion. 477. 2) 
Ἥβη, dea juventutis, Herculis uxor, 
Or. 1687. et Her. 851. et 857. et 
dor. "H(ja, Her. 915. 

Ἡ βητῆς. νέων βραχιόνων ἔδειξεν ἡβη- 
τὴν τύπον Her. S58. ἐν τοῖς ἔχεσιν 
ἡβητὴς πέφυχ᾽ ὅδε Dan. fr. V. 5. 

μήτε τὰς φίλες ἡγεῖσϑε 
Hec. 329. ἡγϑθ μοι ib. 507. An. 748. 
et Hel. 871. νόμῳ τὲς ϑεὲς ἡγέμεϑα 
Hec. 800. τὸν ἄνδρα τῶτον φίλον 
ἡγεῖται ib. 858. 4y8 πάροιϑε Ph. 
841. ἡγβ πρὸς οἶκον ib. 960. ἡγῷ 
σὺ πρὸς μεταίχμια ib. 1285. πᾶν 
κέρδος ἡγὰᾷ Med. 454. τὰ ϑνητὰ ἡγδ- 
μαι σκιὰν ib. 1224, τὸ ἀπὸν φίλτερον 
ἡγῇ Hip. 185. ἣν ἐγὼ καὶ μητέρα 
πατέρα τέ γ᾽ ἐνδίκως ἂν ἡ γοίμην μόνην 
ΑΙ. 650. rà ϑεῖα 84 9d, ἐδ’ ἔχειν 
ἡ γῇ δίκην ; An. 440. ἡγδ σὺ ϑᾶσσον 
ib. 552. «ἐς τῶν πονέντων τἄργον 
ἡγδνται τόδε ib. 696. ἐχϑρὸν ἡγεῖται 
τόδε Sup. 444. ὃς ἂν ἡγῆται φρονεῖν 
ib. 445. φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε Iph. A. 734. 
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jv ἡγῶνται καλῶς 10. 928. aT 

ἀσυνέτες τὲς ϑεὸς ἡγοίμε!ϑ᾽ ἂν ib. 

1189. πρὸς εὐτραφεῖς---ξένϑς φαύλες 

μάχεσϑαι βεκόλες ἡγόμεϑα Iph. T. 

305. εἰ αἰσχρὸν ἡγῇ Fh. 459. rav- 

ρος ἡμῖν πρόσϑεν ἡγεῖσϑαι δοκεῖς Dac. 

918. ἡγείσϑω Seàc 10. 1325. cf. v. 

1996. et El. 583. τὴν τύχην δαίμον᾽ 

ἡγεῖσϑαι χρεὼν Cy. 602. ἡγεῖσθ᾽, 

ὅπα δεῖ σῶμα κατϑανεῖν τόδε Her. 

529. ἃ ἄξι᾽ ἡμῶν καὶ δίκαι᾽ ἡγόμεϑα 

Hel. 965. ἕν τί σ᾽ ἧγϑμαι σοφὸν Her. 

F. 207. σκαιὸν ἡγδμαι βροτὸν ib. 

283. πατέρα ἀντὶ Ζηνὸς ἡγθμαί c 

ἐγὼ ib. 1265. ἐγώ σ᾽ ἴσον ϑεοῖσιν 

ἧγδμαι φίλον El. 67. 8. κύριον τὸν 

δόντα p ἡγεῖται ib. 259. Se8c ἦγδ 

τύχης ἀρχηγέτας τῆσδε ib. 890. δεινὸν 

τόδ᾽ ἡγῇ Aug. fr. IX. 4. ὅστις ἡγεῖ- 

ται πόλει κάλλιτα Aut. fr. III. 24. 

τόνδ᾽ ijy8 ϑεὸν Fr. inc. 1. 8, τἀπιεικῆ 

πρόσϑεν ἧγδνται δίκης eorund. III. 6. 

ἀνδρὸς ἧγδμαι μέρος eor. CIII. b. 

ὁδὸν ἡγεῖται ταῖς τετραμόρφοις ὥραις 

eor. CLXXVII. 1. φρόρια λαβόντας 

--ἡγεῖσϑαι Epist. V. μοίρας ἀνά- 

γκης ἡγεῖτο χρεὼν EL 1301. δόλην 

μὲ πολεμίαν ὃ’ ἡγόμενος Hec. 741. 

cf. Tr. 915. κακὴν αὐτὴν ἐνδίκως 

ἡγόμενος Or. 504. κοινὰς τὰς τύχας 

ἡγόμενος Sup. 226. βαρβάρων ἡγό- 

μενος Bac. 1332. ἡγθμενος λόγχαι- 

σιν ib. 1357. δόλες τὰς φίλος ἡγό- 

μενος JEol. fr. IV. 4. τί σόφισμα 

789" ἡγόμενοι Hec. 258. δίκαι dy8- 

μενοι Ph. 1245. cf. Iph. T. 587. μυ- 

capür ὡς ἡγεμένη lph. T. 383. τὰ 

Se ἡγεμένη Hel. 925. d yno&pmv,— 

ἐκ ἂν εὐτεκνεῖν Meleag. fr. X. 1, 
αὐτὸ μὴ δύσνοιαν ἡγήσῃ σέϑεν Hec 

973. ἐγὼ ἡγήσομαι Or. 1342. et Bac. 

839. ὁ ϑεὸς ἀμοχϑεὶ κεῖσε νῷν ἡγή- 

σεται Dac. 1904. ἤπϑ pe τῶν σῶν πρῶ- 

rov ἡγήσῃ φίλων ; ib. 957. μέγ᾽ ἥγη- 

σαι τόδε; Ph. 553. 
Ἡ γεμών. ἡγεμὼν ὁὲδ Hec. 281. et 

ἘΠ. 609. ἡγεμὼν ποδὸς τυφλδ Ph. 

1610. ἡγεμὼν ϑρασὺς Sup. 508. 

Ἠδὲ Hec. 323. A 

“Ἥξδεσϑαι. πᾶς ἀνὴρ ἥδεται τὸ φῶς 

ὁρῶν Or. 1528. νύμφην κηδεύεσαν 

ἤδεσϑαι σέϑεν Med. 888. ὅστις γυ- 

ναικῶν λυμεῶνας ἥδεται ξένδε κομίζων 

Hip. 1068. ὅϑ᾽ ἥδομαι τοῖσδ᾽, ὄτ᾽ 
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ἀπέχϑομαι κακοῖς ib. 1260. μηκέϑ᾽ 

ἥδεσϑαι βίῳ Al. 1087. ὑπϑσιν ἀποῖς 

ἥδεται νεανίαις Sup. 448. ὡς ἥδομαί 

τοι ταῦτ᾽ ἀκόσασ᾽ ἀγγέλε Iph. Α. 1018. 

ἐννόμοισι τοϊσίδ᾽ ἥδεται ἑορτῆς lph. 

Τ. 85. ϑυσίαις ἥδεται βροτοκτόνοις 

ib. 384. ἐπεὶ πολλοῖς ἥδεται yape- 

μένη Ογ. 180. ἥδομαι τοῖς παιδικοῖσι 

μᾶλλον, ἢ τοῖς ϑήλεσιν ib. 579. ἔἄτε 

τότοις ἥδομαι πεπραγμένοις Her. 605. 

δ᾽ ἥδομαι φοιτῶσ᾽ ἐπ᾽ ἀνϑρώπων $iXac 

Her. EF. 846. ἴσως Ὀρέςτϑ΄ σ᾽ ἥλιχ᾽ 

ἥδεται βλέπων ἘΠ. 560. ὅστις δόμοις 

ἥδεται πληρεμένοις Dam. fr. IV. 5 

τρόποισιν (sc. ἄλλης γῆς) ἥδεται Dic. 

fr. «IV. Ὁ. 
ejusd. fr. XVII. 1. 
μᾶλλον ἥδεται τρόποις CEnei fr. IV. 

ὅστις ὁμιλῶν ἥδεται κακοῖς Phoen. fr. 

IX.7. οἵσπερ ἥδεται ξυνὼν ib. 9. các | 

ὅστις ἥδεται λέγων à& 
ἄλλος ἄλλοις ᾿ 

τις ἤδεται λέγων Fr. inc. CXXXI 

4. πεσσῶν ἡδομένες μορφαῖσι moXv- 

πλόκοις Iph. Α. 196. ἡδομένα---κῶ- 

λον ἄγει Bac. 165. ἡδομένα βροτῶν | 

ἐρημίαις ib. 872. ἡδομένᾳ ψυχᾷ Hyp- 
fr. V. 4. ἤσϑημεν Med. 1198. λό- 

γοισιν ἥσϑην τοῖσδε Hip. 1258. cat 

δὸς ἡσϑῆναι βορᾷ Iph. T. 388. πῶς 

γάμον τοιᾶτον ἐχ ἤσϑη λαβών: Ek: 

258. φαύλῃ διαίτῃ προσβαλὼν ἥσϑη i 

cóua Antiop. fr. XXVIL. 4. δεῖν. 

μᾶλλον ἡσϑῆναι Epist. IV. jo3dec | 

φρένας Iph. A. 359. ἡσϑέντα αὐτὸν c 

ἐπῃσϑόμην Cy. 419. ἡσϑεὶς Βακχιῷ 

ποτῷ ib. 445. μολπαῖσιν ἡσϑεὶς An- 

tiop. fr. XXIX. 3. et Fr. inc. XXXV&' 
3. πάραυτα ἡσϑεὶς Vsepoy Ξένει διπλᾶ | 

ρ 1 

Fr. inc. LXXV. 5. ἡσϑεῖσα Hel. 

544. v ἡσϑήσεται EJ. 415. 
M 

| 

Ἡδέως. oi μ᾽ ἐθρέψαϑ᾽ ἡδέως Hec. | 

424. σ᾽ ἡδέως προσδέρκομαι Or. 356. 

ἡδέως ἔχειν Iph. A. 483. et Ion. 647. 

cf. lon. 1602. 402 ἡδέως ὁρᾷς Iph. | 

A. 1122. ἡδέως r&r. ἐδέξατο 1b. 1596. | 

ὡς ἡδέως κακοῖσιν οἰκείοις γελᾷς TE. 

406. d γὰρ ἡδέως ὄνομα δάμαρτος 

λέγω ib. 869. ἴδοις ἂν ἡδέως; ἅ σοι 

πικρά; Bac.813. βίοτον ἡδέως ἄγ: 

Ογ. 452. ἐρυγγάνω αὐτὸν ἡδέως ib. 

521. ἡδέως ἠμύςξισα ib. 562. ῥόπ- 

τρων χέρας ἡδέως κεκρημνάμεσϑα Ton. 

1613. ζῇν ἡδέως Antiop. fr. XIII. 

2. βροτοῖσιν εὔκρας 8 γένοιτ᾽ àv 

ἡδέως ejusd. fr. XLI. ἡδέως ζητῶν. 
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BuArdr XXX. 1. παισὶν ἡδέως 
συνεκφέρειν φίλας ἔρωτας Dic. fr. VII. 
l|. τὴν &cav ἐσϑλὴν ἡδέως ἐσώζετο 
Inus fr. VII. 5. 

] 

"Ἤδη. ἥξει ὅσον ἐκ ἤδη Hec. 143. 
"HOovj. τὸ μέλλειν ἀγα δ᾽ ἔχει τιν᾽ 
ἡδονὴν Or. 1182. 
ἑαυτὸν Ph. 21. δέχϑα μὴ πρὸς ἡδονὴν 
᾿ λόγος Med. 773. ἡδονῆς ὕπο ib. 1142. 
ἡδονὴν προϑέντες ἀντὶ τὸ καλξ ἄλλην 
τινὰ Hip. 382. εὐνῆς ὅνεχ᾽ ἡδονῆς 
τε σῆς lb. 495. cf. Her. 309΄ παρϑέ- 
ttc ἡδονὴ Hip. 1302. πρὸς ἡδονὴν 
φίλοις σοί τ᾽ ἂν γένοιτο τάδε Iph. A. 
1022... £c δή σοι rár. ἐν ἡδονῇ μα- 
ϑεῖν; Iph. T. 494. τὴν ἡδονὴν πρῶτ᾽ 
8 λόγοις αἱρήσομαι ib. 794. εἶχον 
ἡδονὴν 10. 954. κἀμοὶ πρόσδοτέ τι 
τῆς ἡδονῆς Hel. 707. 9 τὲς πονηρᾶς 
ἡδονὴ φίλες ἔχειν Ion. 627. βεϑύτῳ 
σὺν ἡδονῇ ib. 664. προλάζυμαι τῷ 
χρόνῳ τῆς ἡδονῆς ib. 1027. ὡς ἀνῆ- 
σαν ἡδονὴν ib. 1170. τίς ἡδονή σοι 
ϑεῦ ϑανεῖν ἐν Ξέμμασι: ib. 1310. 
μετασχέτω τῆς ἡδονῆς τῆσδε ib. 1469. 
Sk ἔςι ποίας λείπεται τόϑ᾽ ἡδονῆς And. 
EBUXIL3. ὅϑ᾽ ἡδονῆς ἅπτεται An- 
tiop. fr. X. 2. ἡδονὴν ἔχει τινὰ ejusd. 
fr. XXIV. 2. γλυκείας ἡδονῆς ἥσσων 
ejusd. fr. XXIX. 6. et Fr. inc. XXXV. 
B. ὁ γὰρ ἡδονὴ Dan. fr. VI. 3. τὸς 
πρὸς χάριν σὺν ἡδονῇ Τῇ σῇ πονηρὲς 
Er. fr. II. 19. βραχεῖα τέρψις ἠδο- 
Pic κακῆς ib. 23. ἑνὸς ἔρωτος ὄντος 
8 μί᾽ ἡδονὴ CEd. fr. XV. ]. ἔδρασαν 
πάντ᾽ ἐφέντες ἡδονῇ CEnei fr. IX. 3. 
£st κἀν κακοῖσιν ἡδονὴ ϑνητοῖς CEno. 
ΠΝ. 1. ἡδονὴ ἔνι Fr. fal. cit. I432. 
ὁ τῶν γεωργῶν ἡδονὴν ἔχει βίος Fr. 
BECXLVII. 1... οἵαν ἐλπέδ᾽ ἡδονῆς ἔχεις ; eorund. LXXVIII. 1. κακῷ 
συντέτηκεν ἡδονῇ eor. CVIIL ἕν 
κοινῷ λύπης ἡδονῆς τ᾽ ἔχειν μέρος eor. 
CLI TÀ8rOv αὐτάρκη καὶ δύξαν εἶναι καὶ ἡδονὴν Epist. IV. 2) Form, 
Or. ἡδονά, ἄτοπον ἡδονὰν ἔλαβον 

[ph. T. 842. ἡδονὰν óc λάβω Hel. 541. ἀδόκητος ἡδονὰ Ion. 1448. μα- ἀριωτάτας τυχᾶσ᾽ ἡδονᾶς ib. 1461. 
)) Plur. ἀπέδωκεν ἡδονὰς KáQpe πο- 
rate Ph. 1407. εἰσὶν ἡδοναὶ πολ- ai βίε Hip. 383. τερπνὰς τυράννοις 
ἰδονὰς Sup. 453. πρὸς ἡδονὰς Mscov 
ραπέσϑαι ib, 882, ἡδοναῖς δίσκο K£- 

᾿ 
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χαρημένον Iph. A.199. πιτὰς ἡδονὰς 
ἀπαγγελεῖ Iph. T5 641- ἡδονὰς ἄλ- 
λας λαβεῖν ib. 908, ἡδοναῖς ἀγγελ- 
μάτων ib. 1184. ἡδονὰς τὰς οἴκοϑεν 
τέκνων ἀδελφῷ δὲς Tr. 371. ᾿Αχαιοῖς 
ὧν ἀπῆσαν ἡδοναὶ ib. 393. χλοεραῖς 
ἐμπαίζεσα λείμακος ἡδοναῖς Bac. 865. 
τὰς ἡδονὰς τῆς προμηϑίας πάρος σπεύ- 
δοντες lon. 448 Baxxís πρὸς ἠδο- 
vdte.1b5 553... ὥς ϑᾶσσον ἔλϑωσ᾽ ἐς 
ἡδονὰς φρενῶν ib. 1180. ἔχει ἡδονὰς 
ϑνήσκων ἀνὴρ ἐχϑρὸς Her. Ε΄, 732. 
φίλας ἡδονὰς ἀσπασμάτων ἔχω ΕἸ. 
596. ἐδεὶς ἔπαινον ἡδοναῖς ἐκτήσατο 
Alop. fr. V. τιμῶσ᾽ ἀχρείας ἡδονὰς 
Aut. fr. III. 15. ἐδὲ μήτηρ ἡδονὰς 
τοιάσδ᾽ ἔχει Bel. fr. XV. 9. ὅπλων 
ἡδοναὶ Meleag. fr. XI. 2. εἰς ἀνδρο- 
βρῶτας ἡδονὰς ἀφίξεται ejusd. fr. 
XVIIL 1. rà χρήματ᾽ ἀνϑρώποισιν 
ἡδονὰς ἔχει Pol. fr. IV, 9. ἐν δυσ- 
πραγίαις ἡδονὰς παρέχειν Epist. IV. 

Ἡδυβόας. ἡδυβόᾳ Φρυγίων αὐλῶν 
πνεύματι Bac. 127. 

'Hóó3pooc. μᾶσαν ἡδύϑροον El. 703. 
'HóvAóyoc Hec. 134. 
"Hóózvooc. ἀνέμων ἡδυπνόες αὔρας 
Med. 839. 

'Hóóc. ὕπνος ἡδὺς Hec. 916. 
τοῖς λόγοις Or. 905. 
yec ἀφίξεται Ph. 778. ὁ αὐτίχ᾽ ἡδὺς 
Sup. 414. ςεναγμὸν ἡδὺν ἐκβρυχώ- 
μενοι Iph. T. 1890. ὡς ἡδὺς ἐν πόρ- 
Takt σὸς κεῖται τύπος Tr. 1106. πό- 

ἡδὺς ἐν ὄρεσιν ib. 
vov ἡδὺν Bac. 66. 
135. χορὸς ἡδὺς Her. 892. ἡδὺς 
αἰεὶ---καινοῖσιν ἦν Ion. 641. ὁ ἡδὺς 
αἰὼν Ar.fr. V. l.et Er. fr. X. 2. ἡδὺς 
βίος Fr. inc. LI. 3. ἡδεῖαν ὄψιν Or. 
725. οἵ, Epist. III. ἡδεῖαν ϑεὸν Ph. 
402. εἰκᾶς ἡδείας Tr. 1178. κρήνην 
εἶπας, ἡδεῖαν ἐμοὶ Cy. 148. 
μοι προσῆλϑες Or. 212. 
ἡδύ ib. 921. 

ἡδὺς 
σοὶ ἡδὺς ἐς Aó- 

ὡς ἡδύ 
τὸ δόλευμ᾽ 

ὃ βόλομαι, ἡδὺ ib. 1175. 
Tavrax8 ζῇν ἡδὺ μᾶλλον, ἢ ϑανεῖν 
ib. 1509. — eS ἡδὺ βροτοῖς---παῖδες 
τελέϑοσι Med. 1095. τυραννεῖν ἡδὺ 
τοῖσι σώφροσιν Hip. 1018. ἡδὺ φίλον 
καὶ νυκτὶ λεύσσειν Al. 356. τί δῆτ᾽ 
ἐμοὶ ζῇν ἡδύ; An. 405. ἡδὺ αὐτίκα 
r870 βροτοῖσιν ib. 783. &zuy, ἵν᾽ ἡδὺ, 
μὴ λίαν φρονεῖν Iph. A. 924. ἡδὺ τὸ 
φῶς βλέπειν ib. 1218. δέλεαρ ἡδὺ 
φρενῶν Iph. T. 118]. ὡς ἡδὺ δάκρυα 

H 
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τοῖς κακῶς πεπογϑόσιν Τι. 604. cf. 

Ar. fr. XXVII. 2. ἡδύ £st καὶ δο- 

κεῖν "Tr. 678. ὦ χρωτὸς ἡδὺ πνεῦμα 

ib. 753. ἡδὺ λιμδ σχετήριον Cy. 135. 

ἡδὺ μόχϑων κλύειν Hel. 671. rvpav- 

γίδος τὸ πρόσωπον ἡδὺ lon. 622. σὺν 

τοῖς φίλοις ἡδὺ πράσσειν καλῶς ib. 

730. ἕν ἦμαρ ἡδὺ βλέμμ' ἔχειν Her. 

F. 806. ἐργάτῃ---ἡδὺ τἄνδον εὑρίσ- 

κειν καλῶς El. 76. ἐπεισβαλεῖν ἡδὺ 

σκύφον τῷδ᾽ ἀσϑενετέρῳ ποτῷ 1b. 499. 

πικρὸν X. ἡδὺ τἀγώνισμά μοι 10. 987. 

τῇ σῇ ἡδὺ (adverb. libenter) προσϑήσω 

φρενὶ ib. 1059. ἡδὺ σωϑέντα μεμνῆ- 

bSat πόνων ndr) X. 2. συν εῦΞ 

ζων ἡδὺ παῖς νέῳ πατρὶ Dan. fr. VI. 

6. ὡς ἡδὺ λεύσσειν Hip. fr. ΧΙΝ. 2. 

ὡς ἡδὺ δόλοις δεσπότας xpnssc λαβεῖν, 

κ. τ᾿ À. Meleag. fr. VIII. 1. ἡδὺ ἀπά- 

ται φίλων Phry. fr. XL 4. ἡδὺ συ- 

σκυϑρωπάζειν πόσει ἄλοχον Fr. inc. 

CLIL 3. ἐπιλελήσμεϑ᾽ ἡδέων Bac. 

188. 2) Comp. ἡδίων. ἡδίων yev8 

Hip. 289. πατρὶ div ἥδιον γέροντι 

ϑυγατρὸς Sup. 1101. ᾿Ασιάδος ἐκ 

ἂν ἥδιον ψόφον κιϑάρας κλύοιμεν Cy. 

442. ἥδιον Savév Hel. 820. ek 

ἔςιν ἐδὲν μητρὸς ἥδιον τέκνοις Er. fr. 

VIIL l.cf. v. 3. ἐκ £c τῇ Spéjav- 

τος ἥδιον πέδον Phoen. fr. IIT. 8. rà 

καινά γ᾽ ἐκ τῶν ἠϑάδων ἡδίον᾽ ἐτὶν 

Cy.250. 3) Superl. ἤδιτος. ἥδιτος 

Sávaroc Sup. 1006. ὄλβε ϑάλαμον 

ἥδιτον Bel. fr. XVI.8. δαίμων πάν- 

των ἥδιτος Fr. inc. CLXV. 4. μισϑὸν 

ἡδίξων λόγων El. 291. τὴν πλεῖτον 

ἡδίτην ϑεῶν Al. 793. cf. Hel. 1111. 
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óc ἥδιτα μὴ λυπόμενοι; Antig. fr. 

XXV.95. 
Ἠδωνός. κερκίδ᾽ Ἤδωνῆς χερὸς Hec. 

1153. 
Ἠέλιος, poet. pro ἥλιος. 

ἠελία ἄρμα Or. 1002. ἅμ᾽ ἠελέβ πτέ- 

ρυγι ϑοῇ Ion. 122. 
« 

ἪἮϑάς. τῶν ἠϑάδων φίλων An. 819. | 

τὰ καινά γ᾽ ἐκ τῶν ἠϑάδων ἡδίον᾽ £c 

Cy. 249. 
"Hioc, pro ἠΐϑεος Ph. 952. 

'HSgóc. χαλκήλατον j9pó» Eu. fr. I. 

2 

*H9oc. ἄγριον ἦϑος Med. 103. ἀψευ- 

δὲς ἦϑος Sup. 869. φιλότιμον ἦϑος; 

πλόσιον ib. 907. ἦϑος δυσγενὲς El. 

363. ἀκόλατον ἦὖϑος Antiop. fr. VII. 

4. τὸ ἦϑος avz&—Syl. fr. IV. 5. εἰς 

καινὰ ἤϑη ἀφιγμένην Med. 238. ῥᾷ- 

δια ἤϑεα---μεταβαλλομένα Hip. 1117. 
A : S . j 

ἱππικοῖς £v ἤϑεσι πολὺς ξυνοικῶν ib. 

1219. 
709. 

ἤϑη κακῶν βροτῶν lph. A. 

Eu " 3 , 4] n , 

ἄξι᾽ ἀξίων γεννητόρων ἤϑη φυλάσσεις, 

τοῖς ἤϑεσιν (SC. κρινεῖτε). 
ἀκόλατα ἤδη | 

Ion. 736. 
τὸς εὐγενεῖς El. 385. | 

Er. fr. II. 29. ἐκλιπὼν ἤϑη τε καὶ 

γομὸν [Me Pol. fr. I. 7. φϑείρεσιν 

ἤϑη wpüc? ὁμιλίαι κακαὶ Fr. inc. 

CLXXXIX. 
"Hioc. ifiov βοὰν Ph. 1043. ἤϊον μές 

Aoc ib. 1044. 

Ἠϊών. ποντίων σάλων ἠϊόσιν ἁρμα- 

τεύσας Or. 995. 

827. 
U | 
ἔ 

“ἭἬκειν. ἥκω νεκρῶν κευϑ ὥνα----λιπὼν, 
1] 1 

Hec. 1. Ταλϑύβιος ἥκω ib. 503. ἥκω 

N τὸ πτερωτὸν 

εἰς βάρβαρ᾽ ἤϑη Hel. 281. 

ἠϊόνες ἅλιαι Tr 

LZ 

μετατείχων σε ib. 509. εἰς τὸ μηδὲν 

ἥκομεν ib. 622. γεκρὸν τόνδε pot— 

ἥκεις κομίζεσα ib. 672. ἥκω &mostt 

Agv σε ib. 731. εἰς ταὐτὸν ἥκεις ib. 

748. et Or. 1280. ἥκει εἰς γῆν Or. 

53. ἥκετον ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀϑλίως πεπραγό-: 

rac ib. 87. ἥκει φῶς ἐμοῖς καὶ σοῖς, 

κακοῖς; ib. 249. κακὸν ἔχων : 

μέγα ib. 248. ἥκεις συμφορᾶς εἰς τ- 

σχατον ib. 447. πρὸς τόνδ᾽ ἀγών τις 

ἂν σοφίας ἥκει πέρι; ib. 491. εἰς οἷον 

ἥκω; ib. 671. κακῶν ἥκεις uL. 

ib. 854. ἡμῖν ἥκεις, ἐχὶ coi σωτῆ a 

ib. 1348. ἐκ ele ἀκοὰς ἔτι o 
δώματος ἥκει Ph. 1489. ἐκ αὖντι 

πρὸς σὲ κἄμ᾽ ἥκει λόγος Med. 952. 

εἰς τοσῦτον ἥκετε ib. 569. ἥκω κεν 

ἡδίταν χέρα δὸς Hec. 409. ἡδίξταν 

συζυγίαν Her. F. 675. ἥδιτον ἔχων 

ὄνομα Or. 1045. πνεῦμα ἥδιτον TÉK- 

νων Med. 1075. ἥδιστον ταὐτὸν ἀλ- 

γεινόν ϑ᾽ ἅμα Hip. 348. τὸ φῶς τόδ᾽ 

ἀνϑρώποισιν ἥδιτον βλέπειν Iph. A. 

1950. ἐξ εὐτυχᾶς, ἥδιτον, ἐχϑρὸν 

ἄνδρα δυτυχδν᾽ ὁρᾷν Her. 940. ἥδι- 

cov λαβεῖν Antig. fr. VI. 4. ἥδιτον 

ἐν βροτοῖσιν Er. fr. 1. 2. γυνὴ ἐν 

κακοῖσι καὶ νόσοις πόσει ἥδιτόν és 

Phry. fr. XI. 2. διδαγμάτων ijóvzov 

Sis. fr. 1. 25. ἥδιτ᾽ àv εἴη ravra Or. 

1054. μέλαϑρα ἥδιτα Sup. 1098. 

jów ἂν τήνδ᾽ ἀγγελίαν δεξαίμεσϑα 

Iph. T. 447. τῦτον ὅπως ἥδιτα δια- 

περάσετε Her. FK. 504. τί 8 ζῶμεν 
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fr. XIII. ἐς ταὐτὸν ἥκειν φημὶ τὰς 
βροτῶν τύχας Dan. fr. I. 1. ἥκω 
δεῦρο πρὸς βίαν Εὐρυσϑέως Pi. fr. V. 
5. ἐς ταὐτὸν ἧκον Ph. 1414. ὄριαι 
ἧκον πνοαὶ Hel. 1628. ἐπεὶ ἐς αὐλὲς 
ἧκεν Ion. 1177. τίς μῦϑος κατ᾽ ἐμὰν 
ἧκεν ἀκοάν; Dan. 50. πότ᾽ ὄψομαι 
Μενέλαον ἥκοντα Or. 68. ὡς ἄπορον 
ἥκων δορὸς Ph. 1409. ἐπὶ τέρμ᾽ ἥκων 
βία Al. 646. ἥκων ἐπ’ αἰσχροῖς An. 
1112. εὐσεβεῖς ὁδὲς ἥκοντα ib. 1127. 
tic ἐμὰς ἥκοντα φιλτάτας χέρας Hel, 
905. γῆς ἥκοντ᾽ ἄνω Her. F. 616. 
tic r&ro ἥκοντα τῆς πρὸς τὰς συνόντας 
σοι φιλανϑρωπίας Epist. IV. ἐπεὶ 
ἤσϑεϑ᾽ ἡμέραν τὴν κυρίαν ἥκεσαν A]. 
157. καλῶς αὐτοῖς κατϑανεῖν ἧκον 
Ba ib. 292.. rocére xax& ἥκοντος 
Epist. II. ἥξω An. 739. ἤἥξεσιν El. 
760. ἥξει τι μέλος γοερὸν γοεραῖς 
Hec. 84. ἥξει ᾿Οδυσσεὺς ὅσον ἐκ ἤδη 
10. 143. πότε ἥξετ᾽ ἐς οἴκος ; ib. 932. 
εἰ εἰς τόδ᾽ ἥξεσι ϑράσες Or. 565. εἰς 
ἀσπίδ᾽ ἥξειν Ph. 1336. ὡς ἥξοι An. 
79. ὅπως ἥξει κάτω ib. 102. Περσε- 
φονείας ἥξω ϑαλάμες Sup.1022. πι- 
κροὶ αὐτοῖς ἥξετε ib. 129]. ἡξετ᾽ εἰς 
ἴσον Iph. A. 1002. εἰς r&ró y ἥξει 
ib. 1368. εδ' ἀναιμάκτῳ χερὶ ἤξω 
πρὸς οἴκος Rh. 293." ἥξω εἰς γνεκρὲς 
γικηφόρος Tr. 460. ἥξει χορεύσων 
Bac. 567. εἰς προνώπι αὐτίχ᾽ ἥξει 
ib. 639. ἥξει Βάκχας ib. 848. φε- 
póusvoc ἥξεις ib. 966. εἰς ὄμμαϑ᾽ 
ἥξει ξένων Her. F. 1156. εἰς ταὐτὸν 
ἥξετε ἘΠ. 787. ὧς ἥξασ᾽ (i. e. j£sca) 
εἰς Apyoc αὖ πάλιν Iph. T. 377. ἡνίχ᾽ 
ἡκόμην πάλιν Antiop. fr. XXXVII. 
vid. not. 5 

Ἥκιξα Hec. 997. Or. 844. Hip. 1014. 
Sup. 538. Iph. A. 1443. Cy. 124. et 
219. Her. 682. et Hel. 1444. ἥκιτα 
τεμὸν λῆμ᾽ ἔφυ τυραννικὸν Med. 348. 
ἥκιστα ὄλβῳ γαῦρος ἦν Sup. 862. 
ἥκιτα r&ro πρόσφορον λέγεις ib. 942. 
ἀπολέσας ἀδελφὸν, ὅν pode ἐχρῆν 
Iph. A. 487. cf. Bac. 26. et El. 1012- 
ἥκιτα φεύγειν σκαιὸν ἄνδρ᾽ ἐχϑρὸν 
χρεὼν Her. F. 299. ἥκιτα φαῦλος 
Syl. fr. III. 1. ἐχ ἥκιτα ἐπ’ αὐτοῖς 

λευσϑεὶς ib. 866. ὦνπερ ὅνεκ᾽ εἰς 
ἐμὸς ἥκεις λόγες ib. 932. εἰς ταὐτὸν 
Je Hip. 273. ἣν σὺ νῦν ἥκεις μέτα 
hod. τύχα δυσπάλαιςος ἥκει ib. 

892. φέρασά σοι νέες ἥκω λόγος An. 
60. κακὸν, εἰς ὅπερ ἥκεις ib. 126. 
tic r&ro ἥκεις ἀμαϑίας ib. 170. ἀπ’ 
ἐχϑρῶν ἥκετε πύργων ib. 517. τίνος 
ἥκεις μέτα; ib. 1106. αἷς γῆρας ἥκει 
πολιὸν Sup. 170. ἥκεις δὴ τί τῆσδε 
γῆς κεχρημένος; ib. 457. πῇ γεκρες 
ἥκει λιπών; ib. 760. φῶς τόδ᾽ ἥκει 
μακάριον τῇ παρϑένῳ lph. A. 439. 
ἥκομεν εἰς ἀναγκαίας τύχας ib. 511. 
ἐπὶ εὐμήκεις ἤκεσι τύχας 10. 595. εἰς 
ταὐτὸν ἥκεις τῷ πατρὶ ib. 665. ἥκεις 
ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ ib. 886. ὥς μοι πάντες 
εἰς ἕν ἥκετε ib. 1127. ἀγὼν ’Ατρεί- 
Cate. καὶ τέκγοις ἥκει μέγας ib. 1254. 
ἃ καινὰ ἥκει νὺξ φέρασα φάσματα Iph. 
T. 42. χρόνιοι ifkecw ib. 258. τοῖς 
δ᾽ εἰς μέσον ἥκει ib. 421. εἰς δή τιν 
ἥκομεν λόγον ib. 578. κατϑανδσ᾽ 
ἥκει πάλιν; ib. 772. ἥκει ἐδ Sara 
Rh. 325. πρὸς τράπεζαν ἡκέτω ξένων 
lb. 337. ἥκω. λιπὼν Αἰγαῖον----βάϑος 
móvre Tr. 1. τὸ εὐγενὲς εἰς δᾶλον 
ἥκει ib. 611. εἰς ταὐτὸν ἥκεις συμφο- 
ρᾶς ib. 679. cf. Her. F. 1294. ἥκω 
τήνδε Θηβαίων χϑόνα Bac. l. cf, v. 
660. οἶδεν αὐτὸς, ὧν ἥκω πέρι ib. 
174, ἥκω ἕτοιμος ib. 180. πολλῶν 
αὐυμασίων ἥκει πλέως εἰς τάσδε Θή- 

βας ib. 449. εἰς μείζον᾽ ἥκω ib. 1235. 
χαλεπῶς εἰς τόδ᾽ ἂν ἥκοις ib. 1378. 
3 οἷσιν ἥκω, καὶ παρ᾽ ὃ, λέγειν ϑέλω 
Her. 136. γένες ἥκεις τοῖσδε ib. 
214. τί μοι σύννοιαν ὄμμασιν φέρων 
ἥκεις ; ib. 383. ἥκεις σωτὴρ νῷν βλά- 
"c; ib. 640. εἰς ἄπορον ἥκεις Hel. 
19. ἡ τύχη πόϑεν «o9 ἥκει Ion. 

539. ἔγνϑεν ἐχ ἥκει πάλιν Her. F. 
25. τίν᾽ εἰς ταραγμὸν ἥκομεν ; ib. 
33. εἰς τὸν αὑτὸν πίτυλον ἥκομεν 
φύβο ib. 816. πόλει ἐδὲν ἥκομεν βλά- 
Doc ib. 824. ἥκω ἀνάγκης εἰς τόδε 
ib. 1281. τῆσδ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν βορᾶς εἰς 
μικρὸν ἥκει El. 430. ἥκω ᾽πὶ τόνδε Ξέφανον ib. 614. πῶς ἀγῶνος ἥκομεν ; 
ib. 751. Syl δυσμενὴς ἥκω πόλει τῇδε 
ib. 848. "oy εἰς ἀριϑμὸν τῶν ἐμῶν χαίροντας Epist. II. cf. Epist. V. ἥκεις λόγων ib. 1054. ἥκω δ᾽ ἀτενὴς "HAakára, dor. pro ἄτη. λίνον ἠλακά- «7T οἴκων Alcmaon. fr. XV. iv ἀ- τα δακτύλοις ἕλισσεν Or. 143]. ἔραν ἥκομεν γραμμὴν κακῶν Antig. λέκτρα, filia Agamemnonis, Or. 23. 

QQ 
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etc. Iph. T. 562. et 913. et El. 15. 

etc. semel etiam altera Agamemnonis 

filia, Iphigenia, "HAékrpa dicitur, 

Iph. T. 811. ubi vid. not. 

'"HAékrpat πύλαι, una e septem portis 

Thebarum, Ph. 1136. et 1563. Sup. 
651. et Bac. 779. 

᾿Ηλεκτροφαής. δακρύων τὰς ἠλεκτρο- 

φαεῖς αὐγὰς Hip. 741. 

Ἠλεκτρυὼν, vel $wv, pater Alemene 
Al. 842. et Her. F. 17. 

Ἠλίβατος. ἠλιβάτοις ὑπὸ κευϑμῶσι 

Hip. 732. 
Ἠλίϑιος Cy. 535. 

'HAuda. ἐν ἡλικίᾳ τᾷ cQ Sup- 283. 

χρὴ γνωσιμαχεῖν τὴν ἡλικίαν Her. 

706. μέσοι τὴν ἡλικίαν Epist. V. 

*HA/koc Al. 646. 

*HAuÉ. πρὸς ἥλικα τραπεὶς Med. 246. 

ἴσως "Opíss σ᾽ ἥλιχ᾽ ἥδεται βλέπων 

El. 560. φίλταϑ᾽ ἡλίκων ἐμοὶ Or. 

730. ἥλικες ἁμοὶ Ph. 635. εἰς ἥλι- 

xac kgA(ys σοφώτερος Mip. 987. 

ἡλίκων ὁμήγυρις ib. 1180. ἡλίκων 

ϑιάσες Iph. T. 1140. ἐδ᾽ ἥλικας (sc. 

νικήσαντα) τόξοισιν 'Tr. 1210. 

ἡλίκων πόνοις Her. F. 127. ἥλικες, 

o equales ib. 513. πρὸς ἥλικας φά- 

νηϑι σὰς Ph. 1736. 

Ἡλιόβλητος. Περσῶν ἡλιοβλήτβο πλά- 

xac Bac. 14. 

Ἥλιος. εἰσορᾷν φέγγος ἡλία Hec. 248. 

ἀκτῖνα κύκλον S $e ib. 412. et Al. 

206. πρὸς 1e βολὰς Or. 1259. 

jMs πρὸς ἀνατολὰς Ph. 507. ἡλίθ 

φῶς ib. 546. Med. 752. εὖ 764. Hip. 

4. et 617. Sup. 261. Hel. 60. ἥλιος 

piv, νύξ τε δελεύει βροτοῖς Ph. 549. 

γεγῶσαν ἐσϑλδ πατρὸς, Ἡλίε T ἄπο 

Med. 406. cf. v. 740. ἥλιον προσ- 

βλέπεις ib. 1327. ἡλίϑ ἀναπτυχαὶ 

Hip. 601. ὑφ᾽ ἡλίῳ μακρῷ Al. 149. 

κλέψαι προσαυγὰς τὰς ἡλίε ib. 204. 

τρεῖς φαεννὰς ἡλία διεξόδες An. 1087. 

ἡλίβ κανὼν σαφὴς Sup. 650. ἃς δέ- 

δορκεν ἥλιος ib. 1061. μηκέϑ᾽ ἥλιον 

βλέπειν Iph. T. 849. Xs μετάτασιν 

ib. 816. ἡλίθα πρόσϑεν φλογὸς ib. 

1207. cf. Ion. 1134. φαεννοὶ ἡλίβ 

λαμπτῆρες Rh. 59. ἐμοὶ φῶς £v Aa 

καταρκέσει ib. 447. ἡλία φάος 10. 

850. ἀκτῖνα τὴν τείχϑεσαν 3a ib. 

992. día ἁγναὶ Dócc Ἴν. 439. ὦ 

καλλιφεγγὲς ἡλία σέλας ib. 800, ἡλίέδ 

, 
εν 
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βολαῖσιν Bac. 458. ἡνίχ᾽ ἥλιος ἀκτῖ- 

νας ἐξίησι ib. 677. πρὸς ϑάλπος 

ἡλία Cy. 540. ἀνιππεύοντος ἡλίϑ 

κύκλῳ Ion. 4l. ἥλιος ἤδη λάμπει db. 

83. ἵππεδε ἤλαυν εἰς τελευταίαν 

φλόγα ἥλιος 10. 1149. ὦ φῶς μητρὶ, 

κρεῖσσον ἡλία ib. 1439. ἐν φαειναῖς 

ἡλία. περιπτυχαῖς ib. 1516. ἥλιον 

μαρτυρόμεσϑα Mer. FP. 858. τόξα 

ἡλία ib. 1090. τί pe κρᾶτ᾽ ἀνεκάλυ- 

Vac ἡλίῳ; ib. 1231. ὦ τέϑριππον 

ἡλία σέλας El. 866. τεϑρίππε ὄντοε 

ἡλία δὲ αἰϑέρα Ar. fr. I. ὃ. ϑερμὰ 
ἡλία τοξεύματα Bel. fr. XVII.7. τε- 

ϑρίπποις — Ms ϑερμὴν Cresph. fr. 

XIII. 5. φίλον φέγγος qa τόδε 

Dan. fr. X. I|. ἥλιος ἀνίσχων 

Ῥμαδίῃ. fr. I. 8. ἡλίθ ἱπποςάσεις ib. 

5. φῶς λιπεῖν ἡλίε Fr. inc. LXXXI. 

11. πρὸς αὐγὰς ἡλίδ Er, inc. B. 46. 

l. ἥλιε Ph. 3. et Epig. 1. ]. ó 

χρυσοφεγγὲς ἥλιε Phaéth. fr. X. 1. 

ὁρᾷν μοι δύο ἡλίθς δοκῶ Bac. 916. 

ἡλίος μυρίες μόγις διελϑὼν Hel. 658. 

λέγ᾽ iMac, ἐν οἷσιν ἁγνεύει λεχὼ EL 3 

654. | 

Ἠλίο. Ἠλίδος Qvvásopsc Iph. A. 280. — 

"Hie, ἣ Διὸς γείτων κάϑηται Cresph. 

fr. XVIII. 1. 
"HAvew. βραδύπεν ἤλυσιν ἄρϑρων 

προτιϑεῖσα Hec. 07. πυκνὴν βαίνων 

ἤλυσιν Ph. 851. πικρὰν διώκων ἤλυ- 

σιν Her. F. 1041. 

*Hpap. δόλειον ἦμαρ Hec. 56. et An. 

99. τὸν πάντα ὄλβον ἦμαρ ἕν μ᾽ ἀπ 

φείλετο Hec. 285. κατ᾽ ἦμαρ ib. 628. H 

'Tr. 392. Bac. 908. Ion. 124. et El. 

145. et 183. ἕκτον τόδ᾽ ἦμαρ Or. 39. — 

et 422, τόδ᾽ ἦμαρ ἡμῖν κύριον ib. j 

1035. cf. Al. 104. ποτὲ μὲν ἐπ᾿ ἦμαρ 

εἶχον Ph. 404. πάντα ἐν ἤματι τῷδε 3 

συνάγαγεν ἄχη Ób. 1573. πολλῶν 1 

κακῶν κατῆρξεν----τόδ᾽ ἦμαρ ib. 1577. | 

ἕν ἦμάρ μ᾽ ὠὥλβιο', £v δ᾽ ἀπώλεσεν ib. | 

1683. ἐχϑρὸν ἦμαρ Hip. 355. pst 
ρῶν τόδ᾽ ἦμαρ Al. 27. κατϑανᾶσαν | 

ἐν ἤματι τῷδέ γ᾽ ὄψει ib. 233. ἦμαρ 

τόδε ϑανᾶσαν εἶδε καὶ βλέπεσαν παῖδα. 

σὴν Iph. A. 1611. εἰ γὰρ ἐγὼ τόδ! 

ἦμαρ εἰσίδοιμι Rh. 464. ἦμαρ 

γύκτα re Bac. 1006. δεινθ φόβε ἐλεῦ- 

ϑερον ἦμαρ Her. 868. σύλλογος σᾶ 

πέρι ἔται---τῷδ᾽ ἐν ἤματι Hel. 885. 

ἕν ἦμαρ ἡδὺ βλέμμ ἔχειν φασὶν μόνον 
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Her.-F.:306. ὃν ἐπ’ ἦμαρ ἘΠ. 425. Ἡμίδελος. παῖδας ἡμιδόλες — An. εἰ τόδ᾽ ἦμαρ πρῶτον ἦν κακομένῳ Fr.| 943. 1 ince. CLXVII. 1. Ἡμίϑεος. ᾿Αχαιῶν πλάτας ἡμιϑέων Ἡμέρα. ϑανεῖν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν τῇ δ᾽ Iph. A. 173. ἡμέρᾳ Hec. 44. καϑ' ἡμέραν ib. 817. Ἥμισυς. δράκων με γίγνεται τό γ᾽ Med. 1020. Al. 791. Ion. 1517. EI. ἥμισυν Fr. inc. CLXVI. 1. 235. et 603. And. fr. XVIII. 1. Bel. Ἦμος Hec. 915. fr. XXV. 9. Phry. fr. V. 1; et Tel. "H», 1) Si, Hec. 399. et 586. et pas- fr. XXII. 2. λυπρὰν ἡμέραν Mec.| sim. 2) en, ecce, Her. F. 867.. 364. ἀδάκρυτος, ücévakroc ἡμέρα Ἥνία. μήτ᾽ εὐτυχᾶσα πᾶσαν ἡνίαν ib. 692. κυρία ἡμέρα Or. 48. cf. ΑΙ. χάλα Inus fr. XIX. 1, μάρπτει χερ- 156. μεϑ' ἡμέραν Or. 58. Bac. 485.| civ ἡνίας Hip. 1188. ἥρπασ᾽ ἡνίας ἐχϑρᾶς ἡμέρας κατάρχεται Ph. 543. χεροῖν ib. 1220. ἡνίαισιν ἐμπλακεὶς raptas ἡμέραν Med. 1248. ἡμέραν] 1b. 1936. δυοῖν yvvawoiv ἡνίας ἔ- μὴ φύγῃ τήνδε Hip. 889. εἰς τόδ᾽ χειν An. 178. πώλοις ἐμβαλόντες ἡμέρας ib. 1003. πεπρωμένη ἡμέρα] ἡνίας Iph. T. 1423. ΧΟΡ χερσὶν Al. 145. φάος ἡμέρας ib. 243. Rh. ἡνίας Her. 846. σχοινίνας ἵπποισι 66. περάσας ἡμέραν An. 102. τήνδ᾽ γὰρ φλοΐνας ἡνίας πλέκει Aut. IP ἄελπτον ἡμέραν ἰδᾶσα Sup. 731. cf. μὴ ϑίγῃς ἡνιῶν Phaécth. fr. VI. V. 784. παλαιᾷ σ᾽ ἡμέρᾳ προσεννέπω ἔμαρψεν ἡνίας ejusd. fr. VIII. 2. - Rh. 389. ἡμέραν ἐξ ἡμέρας πίπτεις νίκα. ἡνίκ᾽ ἦλϑες "IMe κατάσκοπος lb. 445. φῶς ἡμέρας τόδε ib. 985.| Hec. 239. ἡνίχ᾽ ἡμεῖς exéz ἦμεν ἐν ἡμέραν ἐλευϑέραν ib. 99], ταφήσῃ] φάει ib. 1914.  zó Τροίας ἡνίκ᾽ Qk&- ! Ká-| uev πέδον An. 58. etc. 

- ψυκτὸς, ἐκ ἐν ἡμέρᾳ ΤΥ. 446. καὶ κά. 
μοιμ᾽ ἂν Bre νύκτ’, US ἡμέραν Dac. Ἡνιοςροφεῖν. ὃς ἅρμα λευκὸν ἧνιο- 

spoóet βεβὼς Ph. 176. 
1187. κἀν ἡμέρᾳ τό γ᾽ αἰσχρὸν ἐξεύ-. 

Ἥπαρ. παίσας πρὸς ἧπαρ φασγάνῳ 
"pot τις ἂν ib. 488, πιεῖν καὶ φαγεῖν 
ταφ᾽ ἡμέραν Cy. 335. εἰ yàp rívó| Or. 1063. iérayzy tio ἧπαρ ξίφος ἴδοιμεν ἡμέραν ib. 436. ἡμέραν μίαν) ᾿Ετεοκλέες Ph. 1480. μὴ ϑηκτὸν ὥσῃ véoc γενέσϑαι Her. 851. ὦ ποϑεινὸς φάσγανον δι ἥπατος Med. 40. cf. v. ἡμέρα Hel. 629. jj» ἡμέρα cot τὴν] 379. et Hel. 989. πρὸς ἧπαρ---τόδε - ἐμὴν. δείξει χάριν ib. 1436. βέϑυτον Hip. 1070. ὥς μοι ὑφ᾽ ἥπατι δεῖμα "ἡμέραν ib. 1490. κορυφαὶ karaXau-| χλοερὸν ταράσσει Sup. 599. σ᾽ ἔφε- 

ρον ὑφ᾽ ἥπατος ib. 919, κῶλ᾽ ἀπ’ ἀμ- 
φοῖν---πρὸς ἧπαρ ἠκοντίζετο Iph. T. 
1370. λύπῃ πρὸς ἧπαρ δυσφορῶν 
ἐτειρόμην Rh. 425, τόρευμα δεινὸν 
--᾿ βάλλει πρὸς ἧπαρ Her. F. 979. 
φάσγανον. πρὸς ἧπαρ ἐξακοντίσας ib. 
1149. παίσει πρὸς ἧπαρ Fr. inc. 
IT; οἱ ' 

Ἤπειρος. ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβα- 
λὼν πόδα Fr. inc. CCX, ἀντίπορϑμα 
ἠπείροιν δυοῖν πεδία Ion. 1585. 

Ἠπειρῶτις. ἠπειρῶτις ψυχὴ γυναικῶν 
An. 159. - ὅσαν ἠπειρῶτιν ib. 653. 

"Hmtoc. — Sm ἤπιος Med. 133. ἐπῃ- 
νεσ᾽ ὀργὰς ἠπίας Tr. 53. φρένας ἠπίες 
ἔχειν χρεὼν Er. fr. IL. 6. ἐχίδνης 
δὲν ἠπιωτέρα ΑἹ. 311. ϑεὸς ἀνϑρώ- 
ποισιν ἠπιώτατος Dac. 859. 

"Hp. ἦρος ὥραις Cy. 506. ἦρος ἴσες, 
SC. μῆνας Er. inc. CXLIII. 9. 
Ἥρα, Juno, Jovis conjux, Or. 1686. 

Umópevat τὴν ἡμέραν Yon. S7. ὦ μα- ᾿Καρίων μοι φασμάτων δ᾽ ἡμέρα ib. 
A854. ἐξ ἡμέρας εἰς νύκτα μὴ λυπέ- 
E" Her. F. 505. μ᾽ ἀφείλεϑ᾽ Τὴ 
᾿ τύχη ἡμέρᾳ μιᾷ ib. 510. ἅμ᾽ ἡμέρςι 
E τῆς ἐφ᾽ ἡμέραν βορᾶς cic μι- 
'Kpàr ἥκει ib. 429. τὸ TÀticOv ἡμέρας μέρος Antiop. fr. XXXIV. 3. ἡμέ- pac ἁγνὸν φάος Hip. fr. XIV. |. μὲ ἡμέρα τὸν μὲν καϑεῖλεν ὑψόϑεν, τὸν δ᾽ jp' ἄνω Inus fr. XVI. 9. ἡμέρα 
TOL μεταβολὰς πολλὰς ἔχει CEd. fr. TUM. τὴν ἐπιξείχεσαν ἡμέραν Fr. mc LXXXI. ἡμέραν τρίτην eorund. CXCI. 9. ἑκάτης ἡμέρας 
Epist. V, ὃς ἡμέρας τε κ᾽ εὐφρόνας 

γίγνεται Bac. 237. κα πολλαῖς 
πᾶνν ἡμέραις πρότερον Epist. III. έγαις ὕςξερον ἡμέραις Epist. V. 

Ῥεύειν. - τῶν ἐν πόνοισιν ἡμερευϑ- σῶν. Δ] οἸραρ, fr. IX, 2, 
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Ph. 24. et 1374. Med. 1379. Iph. A. 

183. Iph. T. 221. Rh. 376. Tr. 24. 

Bac. 9. Cy. 3. Her. 350. Hel./ 251 

Her. F. 20. El. 173. et 674. et per- 
multis aliis locis. 

"HpakMége, 1. 4. Ἡρακλῆς Her. 211. 

Ion. 1144. et Her. F. 924. 

'HpáxAewc. τὸν Ἡράκλειον παρατάτην 

Her. 90. τὸν Ἡράκλειον σύμμαχον 

ib. 458. τὸν Ἡράκλειον πατέρα καὶ 

ξυνάορον Her. F. 140. τὸς “ἽΠρακλείες 

παῖδας Her. 229. et 809. et Her. F. 

39.249, et 262. et οἱ Ἡράκλειοι zratóec 

Her. F. 71. τὸς 'HpakAeíac yóvec 

Her. 817. Ἡράκλειον ἀμφὶ δέμας 

Her. F. 1036. τέκνοισιν τοῖς 'Hpa- 

κλείοις Her. 325. et τέκνων τῶν Ἥρα- 

κλείων 10. 480. 

Ἡρακλῆς. τῇ "HpakAéec "Hm Or. 

1686. Ἰλία ἐξανατήσας βάϑρα--- 

Ἡρακλῆς Sup. 1198. πόνων πλείξων 

μετέσχον Ἡ ρακλέϊ Her. 8. πατέρα 

Ἡρακλέος Her. F. 3. ἐμοὶ ὄνομα 

Ἡρακλῆς Pl. fr. V. 1l. τῷ Τιρυνϑίῳ 

Ἥρακλεϊ Tel. fr. I. 5. Ἡράκλεις, 0 

Hercules, Al. 481. 520. 532. et 1056. 

et sic porro. 

Ἠριδανὸς, nomen fluvii. Ἠριδανθ ὕδωρ 
Hip. 737. 

"Hpwóc. λειμῶν᾽ ἠρινὸν Hip. 77. λει- 

póvoc 3pw8 sáxyv»v Sup. 448. γῆ 

ἠρινὸν ϑάλλεσα Dan. fr. X3. 

Ἥρως. ᾿ππόλυϑ᾽ ἥρως Hip. fr. XVIII. 

2 
Ἧσϑαι. πρὸς ἐμᾷ ψυχᾷ ϑράσος ἦται 

ΑΙ. 607. ἥμεσϑα Iph. A. 88. ἐγγὺς 

fea. Rh. 613. ἧτο πρόσϑε τειχέων 

Sup. 664. ἧτ᾽ ἐφ᾽ ὅπλοις σῖγα ib. 

674. σὺ πρόσϑεν ἡμῶν ἧσο Rh. 846. 

παρ᾽ ὅπλοις ἥμενος Sup.357. τῷ kar 

oikec ἐκτὸς ἡμένῳ πόνων Eg. fr. IX. 

2. iv ἀρχαῖς ἥμενοι An. 700. δαρὸν 

ἥμενοι χρόνον Iph. T. 1339. ἐρετμοῖς 

ἥμενοι Cy. 16. ἡμένην ἐν αἰϑέρι Fr. 

inc. CLXXVIII. 2. Σιμόεντος ἡμέ- 

vay κοίτας φονίας Rh. 547. 

'HeeücSa, vel ἡττᾶσϑαι. ἐμοὶ ἐδὲν 

ἡττᾶσϑαι δοκεῖ ἈΠ. 497. ἡσσῶντο 

Sup. 683. γυναικὸς ἡσσώμενος δόλης 

Hec. 1252. ἡσσώμενος τῷδε παρα- 

δώσω πόλιν Ph. 12938. σῆμα τῶν ἧσ- 

σωμένων ib. 1264. δεξιὸν κέρας ἡσσώ- 

μενον Sup. 705. τὸ μὴ δίκαιον τῆς 

δίκης ἡσσώμενον Ton. 1117. γυναικὸς 

ΗΣΥΧ 

ἡσσημένος Al. 700. νηδύος ἡσσημένος 

Aut. fr. 11. δ. τῷ γέροντος ἡττήϑη 

χερί; An. 918. πικρθ ἔρωτος ἧττη- 

ϑήσομαι Hip. 727. εἰ maSóv γε c& 

τάδ᾽ ἡσσηϑήσομαι ib. 976. 

Ἥσσων, vel ἥττων. 8x ἥττων σέϑεν 

An. 880. ἥσσων πεφυκὼς Κύπριδος 

ib. 632. τὸν ἥσσονα δελόμεϑ᾽ ἄνδρες 

ἄνδρα Sup. 492. οἵ pe τῶν γάμων 

ἀπεκάλεν ἥσσονα Iph. A. 1954. ἥσ- 

cov ἐδενὸς ϑεῶν ἔφυ Bac. 770. ἦσϑ᾽ 

ἄρ᾽ ἥσσων, ἢ ̓ δόκεις εἶναι; φίλος Her. 

EF. 341. παντὸς ἦν ἥσσων ἀνὴρ ib. 

1416. γλυκείας ἡδονῆς ἥσσων Antiop. 

fr. XXIX. 6. et Fr. inc. XXXV. 6. 

ἥσσονες "Ἑλλάδος αἰχμᾶς Or. 1485. 

rérs ἥσσονες kaSésapev Iph. A. 1272. 

Svarüv ἥσσονες Her. 769. ἥσσονες 

TB mempop£ve Hel. 1676. οἱ ἥσσονες 

τοῖς κρείσσοσιν φιλδσι δεολεύειν Ar. fr. 

XVI. l. ἥσσες γεγῶτες Bel. fr. XXI. 

4. 80 ἥσσων ἔφυ l'opy8c Ξταλαγμῶν 

Ion. 1264. ςεμμάτων &x ἥσσονας σοῖς 

προστίϑημι γόνασιν ὠλένας ἐμὰς Án. 

895. πελείας ὠκύτητ᾽ ἐχ ἥσσονες Bac. 

1088. ἀδικῦσα ἡμῶν ἐδὲν ἧττον sb- 

ρέϑη Hec. 270. cf. v. 322. τοσῷδέ γ᾽ 

ἧσσον 1j πάρος, πέποιϑά σοι Med. 318. 

τὸ λίαν γ᾽ ἧσσον ἐπαινῶ r8 μηδὲν 

ἄγαν Hip. 264. ἧσσον φρονθσα T80E 

An. 313. decor ἀλγεῖ ib. 421. τὸ 

ἧσσον ἀδικίᾳ νέμεις αἰεὶ Sup. 379. 

ἧσσον λάλον ἄγγελον ib. 462. — yAv- 

κεῖαι ἧσσον εἰς ϑωπεύματα ib. 1103. 

τὸς ἐν τιμαῖς ἧσσον ζηλῶ Iph. Α. 19. 

σοὶ μὲν εὔνες εἰμὶ, σῷ δ᾽ ἧσσον πόσει 

ib. 871. ὃν ἐδὲν ἧσσον, ἤ με, φῶς 

ὁρᾷν ϑέλω Iph. T. 608. ἧσσον &U- 

γλώσσα φέρει Alex. ἔν. ΤΠ. 3. ἧσσον | 

ἀνόλβιος Antig. fr. XV. 2. ἄνδρα 

ὁκαιὸν---ἦἧσσον δέδοικα τάσϑενθε--- 

Bel. fr. XI. 2. αἱ συμφοραὶ ἧττον | 

δάκνεσιν  CEno. fr. III. 4.  Tjecov | 

ἀχϑεσϑῆναι Epist. ΠΠ. εἰ ἥσσον᾽ εἴη, | 

sc. τὰ 'Tpoa El. 1078. , 

Ἡσυχάζειν | Bac. 789, ἡσύχαζε Med. 

81. Iph. A. 973. et Her. F.98. ἧσυ- 

χάζετε Or. 1350. et Cy. 620. μετα- 

«ἦσεσ᾽ ὕπνε τόνδ᾽ ἡσυχάζοντα Or. 13235 i] 

dx ἡσυχάζων £v πόλει Vóps πλέᾳ lom. | 

601. 
'"Hevxaioc. τοῖς μὲν εἰμ᾽ ἐπίφϑονος, | 

τοῖς δ᾽ ἡσυχαία Med. 304. cf. v. 808. 

τὸ ἡσυχαῖον ἔργον CEd. fr. VI. 4. 
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Ἡσυχῆ. τὸν εἴκονϑ᾽ ἡσυχῆ μετέρχεται 
Hip. 444. τῶν εὐσεβέντων ἡσυχῆ 
xe? ἡμέραν Bel. fr. XXV, 9. 
fic Epist. II. 

Ἡσυχία. ἐν ἡσυχίᾳ σφάγια φοινίσσειν 
ΟΥ. 1284. μετὰ ἡσυχίας Hip. 205. 

Tí ποϑ᾽ ἡσυχία 
ἡσυχίαν 

ἔτι ἡσυχία τῇδε 
ὁ τᾶς ἡσυχίας βίοτος 

pi Er. fr. VI. 2. 
πρόσϑε μελάϑρων; Al. 78. 
ἄγομεν An. 143. 
Iph. A. 14. 
Bac. 388. 

"Hevxoc. πλᾶν ὁρῶντας ἥσυχον Hec. 
901. ἡσύχῳ ποδὶ χωρεῖτε Or. 136. 

ἔχ᾽ ἥσυ- 
νεὼς ναύ- 

τῆς ἥσυχος Sup. 509. «ρατὸν ἥσυχον 
ἥσυχος ϑάσσων 

ὀργῇ ὑπόϑες ἥσυχον πόδα 
ἥσυχος γενήσομαι ib. 1359. 

ἥσυχος, φίλοισί 7 ἀσφαλὴς φίλος 
ἥσυχοι ϑάσσοσ᾽ 
ἥσυχοι μεϑ᾽ ἡσύ- 

y Sup. 952. 4 μενᾶμεν ἥσυχοι Iph. 
1. 1434. ἥσυχοι γίγνεσϑε Cy. 94." 

ἥσυχοι καϑώμεϑα ; 
ὅποϑ᾽ ἥσυχοι δορὶ Fr. 
8 γὰρ ἥσυχος πέτρας 

ἥσυχον 

τᾶς 

ἀφ᾽ ἡσύχα ποδὸς Med. 217. 
xoc ib. 550. et Hip. 1313. 

εὕδειν ἐῶμεν Rh. 123. 
Bac. 622. 
ib. 646. 
ὁ δ᾽ 
Antiop. fr. XI. 1. 
ἐπ’ ἀκταῖς Hec. 35. 

πρὸς τάφῳ τῷδ᾽ Hel. 1090. 
inc. XCIX. 
παῖς λέλακ᾽ ἀχὼ Hec. 1109. 
ὕπνα χαρὰν παρέξεις Or. 186. 

ἡσυχῆ 
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ἡσύχθ προνοίας ib. 1407. μένεσα 
ἥσυχος ἐν ἐρανῷ Tr. 985. εἴσω ἥσυ- 
xov μένειν δόμων Her. 478. ἥσυχοι 
πόλεις Sup. 324. ἡσύχῳ ὄμματι Or. 
1317. cf. Tr. 649. 

Ἡσύχως. εἰ ἡσύχως τις αὐτῷ---χαλῶν 
ὑπείκοι Or. 097. κάρτ᾽ ἂν εἶχον ἡσύ- 
χως Sup. 305. ἐξὸν κατ᾽ " Apyoc 
ἡσύχως ναίειν Her. 7. 

"Hrpeov. ἐν μέσοισιν ᾿ἠτρίων πέπλων 
Ion. 1421. 

᾿Ηφαιτοπόνος. ὅπλων ἡφαιτοπόνων ] ph. 
A. 1072. 

"Hóawsoc. ἐν 'Hóa(se φλογὶ Iph. A. 
1602. τὰν Airvaíav 'Hóaíce Tr. 220. 
'Hóaíszs χρυσέων ἀκμόνων El. 443. 
ἭφαιΞτε "Tr. 343. "Hóa: ἄναξ Air- 
vaie Cy. 595. 

Hxá. ἠχῆς ὅπως ikscav Ph. 1155. 
Τυρσηνικῆς σάλπιγγος ἠχὴ ib. 1387. 
πολλῇ ἠχῇ ῥέων ἔΞξειχε Rh. 290. 
ὠσὶν ἠχὴν 8 σαφῶς δεδεγμέναι Bac. 
1084. 

ἠχὼ βαρεῖα προσπόλων ἀφίκετο 
.. 79]. ἠχὼ χϑόνιος ib. 1201. 

ἀνακτόρων ἅπο qx8c ἰόσης Sup. 89. 
ὀρϑίαν σάλπιγγος ἠχὼ Tr. 1267. 

'Hóc. ἠᾶς &xeca δῶρα Al. 290, λάμ- 
«80 ἠὼς Iph. A. 158. 

o. 
)ακεῖν, ἐφ᾽ à σὺ βώμιος ϑακεῖς Her. 
240. αἱ δ᾽ ἔνϑεν---ϑβάκεν Hec. 1153. 
Kuna. ὦ Πανὸς ϑακήματα Ion. 
492. 
làkoc. ϑᾶκον ἐκ εὐδαίμονα Hel. 901. 
ϑάκοισιν £v ἱεροῖσιν Ph. 847. ἐπὶ 
ἄκοις πεσσῶν ἡδομένες μορφαῖσι πο- 

λυπλόκοις Iph. A. 195. ϑάκες ἀπήνης 
ib. 618. 9 μοι ϑάκες, ὃς ϑάσσω Tr. 
188, ἐλϑὼν ϑάκος τέσδε Bac. 347. 
μασεῖα καὶ ϑάκος ἐνίζεσαν Hel. 1114. 
πρὸς χρυσέας ϑάκες Ion. 909. γε- 
κροῖσι γείτονας ϑάκος ἔχω Her. F. 
1097. 
αλάμευμα. 
Bac. 120. 
αλάμη.. ϑαλάμαις σφαγέντα Ph. 
)38. ᾿ϑαλάμας τάσδ᾽ ἐσορῷ Sup. 980. 
ν ταῖς πολυδέ νδρεσσιν Ὀλύμπο ϑαλά- 
ταις Bac. 561. τὰς Τροφωνία λιπόντα 

ὦ ϑαλάμευμα Κορήτων 

ϑαλάμας Ion. 394. ὃς γᾶς ἐξέβα Sa- 
λαμῶν Her. F. 807. 

Θάλαμος. ϑάλαμον εἰσπεσᾶσα AI. 179. 
πολλὰ ϑάλαμον ἐξιξ σ᾽ ἐπεστράφη ib. 
185. ϑανέσης sic ϑάλαμον ib. 1058. 
πρωτόγονον SáXoc ἐν ϑαλάμῳ Iph. T. 
209. πατρῷον ϑάλαμον ésíac Tr. 
1111. εἰς τὸν αὐτὸν ϑάλαμον ib. 
1159. QAfe διοίγων ϑάλαμον ἥδιτον 
Bel. fr. XVI. 8. ἀλλάξασ' ἀΐδᾳ ϑαλά- 
psc Hec. 488. ἐν ϑαλάμοις ἔκειτο ib. 
919. ἐκ ϑαλάμων ἐγένετο ἄφαντος Or. 
1495. σκοτίων ἐκ ϑαλάμων Ph. 1536. 
ἐν ϑαλάμοις τάκει βιοτὰν Med. 141. εἰς 
ϑαλάμες σπεύσεις Hip. 188. φιλτάτων 
ϑαλάμων κλῃδᾶχον ib. 540. ἠγάγετ᾽ 
εὐναίαν εἰς ϑαλάμες Ἑλέναν An. 104. 
ἐκ ϑαλάμων ἀγόμαν ib. 109. ἁνίκ᾽ 
ἔλειπον ϑαλάμες 1b. 112. μηδὲν δίκας 
ἔξω κράτος ἐν ϑαλάμοις---δύνασϑαι ib. 
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789. Περσεφονείας ἥξω ϑαλάμες Sup. 

1092. ἀπενέπω νιν ἁμετέρων ϑαλά- 

pov Iph. A. δδ8. οἰκείων ὑπὲρ Sa- 

λάμων Iph. T. 1140. ἔχϑσα πόσιν 

ἐν ϑαλάμοισιν Tr. 824. λοχίοις vw 

δέξατο ϑαλάμοις Bac. 95. φυγὰς ἐκ 

ϑαλάμων ib. 1367. ἀρνῶν ϑαλάμοις 

Cy. 57. αἱ Πριαμίδος γᾶς ἔλιπον 

ϑαλάμες Hel. 1173. ὃν---ἐπύρωσας 

ἐν ϑαλάμοις ib. 1370. ᾿Ὀλύμπϑ χρυ- 

σέων ϑαλάμων lon. 459. ἐν SaAá- 

μοις πατρίοισι 1). 4760. βασιλικῶν Sa- 
λάμων ib. 486. ἐν ϑαλάμοις πα- 

τρῴοις El. 132. ἔνδον ϑαλάμοις An- 

tiop. fr. ΧΧΧΙΠ. 1. πρὸς ᾿Αϑήνας 

περικίοσιν ϑαλάμοις Er. fr. VI. 5. 
Θάλασσα. μεδέεσα ϑαλάσσης Or. 1690. 

αὐϑαδεςξέρα γίγνϑ ϑαλάσσης Hip. 305. 

αἱ ϑαλάσσης σύννομοι Σκειρωνίδες πέ- 

τραι ib. 979. ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσης An. 

109. φϑόγγος ϑαλάσσης Iph. A. 10. 

τίς ϑαλάσσης βεκόλοις κοινωνία ; Iph. 

(T. 254. κυάγεαι σύνοδοι ϑαλάσσας 

ib. 393. ἢν ἐν ϑαλάσσῃ γράμματ᾽ 

ἀφανισϑῇ ib. 764. SáXacca κλύζει 

πάντα τἀνϑρώπων κακὰ ib. 1193. βὰς 

εἰς ϑάλασσαν ib. 1382. εἰς ϑάλασσαν 

ὡρμήϑη ποσὶν ib. 1407. ἐκ ϑαλάσσης 

ib. 1428. Bac. 900. Hel. 405. α- 

λάσσης ἁλμυρᾶς ναυάγια dre: 

ϑαλάσσῃ £vawpspevov Cy. 696. ἣν 

(sc. ναῦν) εἴχομεν, ϑάλασσ᾽ ἔχει Hel. 

1054. ῥόϑια πολιὰ ϑαλάσσας ib. 

1519. πρὸς ϑάλασσαν £sàN ib. 1543. 

ϑάλασσαν ἀγρίαν ἐξημερώσας Her. 
F. 851. ϑάλασσα (sC. φωνὴν ἥσει, 

ἀπεννέπεσά με) μὴ περᾷν ib. 1296. 

εἰς ϑάλασσαν ἐξορμώμενον Cresph. fr. 

XVI. εἰ ἐκ γῆς εἰς ϑάλασσαν ἵπτατο 

Pol. fr. 1. 4. à πεδοςτιβὴς ϑάλασσα 

St. fr. III. 4. vid. etiam Epist. II. 

Θαλάσσιος. ϑαλάσσιος κλύδων . Med. 

28. ἐν ϑαλασσίῳ κλύδωνι Hip. 447. 

βίος ϑαλάσσιος St. fr. III. l. πόνες 

ϑαλασσίος Cy. 347. ἡ SaAaccía O£- 

τις An. 17. ϑαλασσίᾳ δρόσῳ Iph. T. 

1192, τῆς ϑαλασσίας 9e8 Rh. 974. 

et Fr. πο. CXCIX. ἐπ᾽ ἀκταῖς Sa- 

Aaccíaic Hec. 698. ἀκτὰς ἐκλιπὼν 

ϑαλασσίες Iph. T. 236. cf. v. 1327. 

oióua ϑαλάσσιον Bel. fr. XXI. 2. 

πνεύμασιν ϑαλασσίοις Cy. 277. óp- 

yai κυμάτων ϑαλασσίων Fr. inc. L1HT, 

i 
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Θαλασσόπλαγκτος. ϑαλασσόπλαγκτον 
διατεμὼν χρόα Hec. 782. 

Θαλερός. ϑαλερὸν ὀμμάτων ὕπνον θᾶς,. 
691. ϑαλερὸς ἥβης χρόνος El. 20; 
γεκύων ϑαλερῶν σώματα Sup. 62. Sa- 
λερὰς βοσκὰς Kel. 1346. SaXepüv | 
δάκρυ Iph. A. 39. | 

Θαλία. ἐπὶ ϑαλίαις Med. 192. kis 
σοφύροις £v SaMaic Bac. 389, χαίρει, 
ϑαλίαισιν ib. 418. ϑαλίαι μέλεσι. 

Θήβας ἱερὸν κατ᾽ üsv Her. F. 763. . 

Θάλλειν. δυσδαίμων ἔρις SáXXei—Ph. 
819. ὃς ϑάλλει ἐλαίας ἐξ ἀκηράτΒ 

γεγὼς lon. 1436. ἔτι ϑάλλει πενία 

Ar. fr. XXIV. 2. ϑάλλειν τε, καὶ 

μὴ,---ποιεῖ Dan. fr. 1. ὃ. ὅϑεν βρό-, 
τειον ζῇ τε καὶ ϑάλλει γένος CEd. fr. 
XVII. 13. ἄνϑεσι ϑάλλων χλωροῖς, 

Iph. A. 1297. ἀφϑίτῳ ϑάλλων βίῳ 
Sis. fr. I. 17. ὁ ἄρτι ϑάλλων σάρκα 
Fr. inc. ΟΧΧΥΤΙ. 1. παῤῥησίᾳ ϑάλ-, 
λοντες Hip. 422. ϑάλλεσαν ἀξίως 
ἐμᾷ Iph. A. 1225. γῆ ἠρινὸν ϑάλ-, 
Asca Dan. fr. X. 3. Hi 

Θαλλός. ἱκτῆρι ϑαλλῷ Sup. 10. yAav-: 
küc ϑαλλὸν ἱερὸν ἐλαίας Iph. TX 
1101. Ἷ 

Θάλος. ὦ κλεινὸν οἴκοις ϑάλος πατρὶ 

Ph. 88. ᾿Αγαμεμνόνειον ϑάλος Iph. 

T. 170. πρωτόγονον ϑάλος ib. 209. 

ἔτι ϑάλος ἐν χερσὶ ματρὸς ib. 233. 
ϑῆλυ Ἠλέκτρας ϑάλος El. 15. 

Θάλπειν. φοίνικας ἁλίω πέπλες---ϑάλκ 

«esca Hel. 183. , 

OdXmoc. πρὸς ϑάλπος ἡλίβ Cy. 540. 

Θαμὰ Iph. 'T. 6. » 

Θαμβεῖν. πᾶς ἐϑάμβησε Iph. A. 1561. 
cf. Ion. 1205. T 

Θάμβος. οἴκων με---ϑάμβει τῷδ᾽ ἐξέ: 

πταξας Hec. 180. ϑάμβει ἐκπλαγένε, 

τες Rh. 291. 3 

Oduroc. ϑάμνων ἐλλοχίζομεν φόβαις 

Bac. 721. “ϑάμνοις ἑλείοις Bel. . 

XIV. 2. 
Θάμυρις, nom. propr. viri, Rh. 925. 

Θανάσιμος. ϑανάσιμον πρὸς ἀΐδαν Hec. : 

1033. παιδὸς yv8ca ϑανάσιμον μόρον, 

ib. 1145. ἀγῶνα ϑανάσιμον Or. 876. 

ϑανάσιμον γάμον El. 247. - wA 

σφαγῇ Hec. 571. σπερᾶντα Savácuior. 

γύην Med. 479. ϑανάσιμος τῦχα 

Hip. 840. ἐπὶ ϑανάσιμον ἀγέλαν τὰν 

Μαινάδων Bac. 1021. ἰσχὺν ϑανά-, 

σιμον Yon, 1006. πολλὰς ἔχεσα S 
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ψασίμος ὁδὸς Med. 376. ϑανασίμοι- 
σιν ἐκπνοαῖς Hip. 1438. ϑανασίμαες 
ἐπὶ σφαγὰς Ion. 1250, πτῶμα Savá- 
σιμὸν El. 686. ἀντὶ παιδὸς ϑανασί- 
e" βολευμάτων An. 1059. cf. Her. 

61 
1153. φαρμάκων ϑανασίμων Ion. 

ανατόειο. 
Α. 1288. 

θάνατος. ἅλις κόρης σῆς ϑάνατος 
Hec. 394. ᾿Αγαμέμνονος ἠπιτάμην 
ϑάνατον Or. 361. μὴ ϑάνατον εἴπῃς 
ib. 415. ϑάνατον ᾿Αργείων φύγω ib. 
721. ϑάνατον ἀσχάλλων πατρῷον ib. 
788. ϑανάτε ἀμφὶ φόβῳ ib. 823. 
ψήφῳ Saváre κατακυρωϑεὶς ib. 1013. 
Savára &óps ib. 1030. ϑαγνάτο πέλας 
,βεβῶσι ib. 1044. δᾶλον παρασχὼν 
Sávarorv ib. 1170. ἐκ ϑανάτε πέφευγα 
ib. 1369. ἀρχὰν Savára ib. 1395. 
λισσόμενος ϑανάτο προβολὰ» ib. 1488. 
Saváro κατέχῃ Ph. 792. τὸν ϑανάτῳ 
προτεθέντα ib. 810, ϑάνατος αὐτέ. 
Xe ib. 887. JSaváre δῶρον ἐκ ai- 
σχρὸν ib. 1020. ὃς ἐπὶ ϑάγατον οἴχε- 
ται ib. 1062. εἰς ϑάνατον ἐκνεύοντε 
ib. 1274. κοινῷ ϑανάτῳ ib. 1499. 
Sávarov ἀνταλλάξεται ib, 1627. .Sa- 
váro καταλυσαίμαν Med. 146. τίς σοι 
-ἔρως σπεύσει ϑανάτοιο τελευτάν ; ib. 
192. ϑανάτῳ Saváro πάρος δαμείην 
Ib. 650. μοῖραν Saváre προσλήψεται 
ib. 987, συγερὸν ϑάνατον 10. 994. ἐς 
ἰΐδαν ϑάνατος προφέρων σώματα τέκ- 
"uv ib. llll. Javáre κέλσαι ποτὶ 
τέρμα δύτανον Hip. 139. τὸ ἐμὸν 

ἐπὶ μόρῳ ϑανατύεντι Iph. 

τότε δὴ Sávaroc σῶμα καλύψει ; ib. 
250. καί μοι ϑάνατος παιὰν ἔλϑοι 
b. 13 73. oi c μέλλοσι ϑάνατον ἐμ- 
)αλεῖν Al. 51 λυτήριος ἐκ Savárza 
(v8 ib. 224 παντὸς ἐμοὶ ϑανάτε 
νον ib. 275. ϑάνατον σφ παιδὸς 
ἱπείργειν ib. 471. ἣν ἐγγὺς ἔλϑη 
ἄνατος ib. 674. πολλὲς ἤδη παρέ- wee ϑάνατος δάμαρτος ib. 937. $3i- 
«mw ἐν Saváro ib. 993. &ykapre- 
εἷς δὴ Sávarov; An. 961, πρᾶτεινα αιδὸς ϑάνατον ib. 499. ἐμοὶ ϑάνα- 
ος ἐχ ὅτω Pap)c ib. 454, ψήφῳ Sa- MT4 Küraükckpiuévov ib. 497. ἄνες &varóy Hot ib. 532. Saváre νιν Aósacüc ib. 819. ἐναλλάξασα φό- 
ov ϑανάτῳ ib. 1028. Saváro λυσι- 
ἐλεῖ Sup. 46. δδεὶς ἔϑ᾽ αὑτῷ Sáva- 
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τον ἐκλογίζεται ib. 482. εἰ ἣν παρ᾽ 
ὄμμα ϑάνατος ib. 484. ἤδιτος Sáva- 
roc ib. 1006. ϑάνατον ἀκέσασα Iph. 
A. 1102. o? ἐγὼ, Saváre σα ib. 1977. 
ἐμοὶ Sávarov ib. 1209. ὁ Sávaroc 
δεινὸν κακὸν ib. 1416. Saváro πε- 
λάσεις Iph. T. 886. Zsai αὐτῷ 3á- 
varoc ἐξ ἄλλης χερὸς Rh. 607. παιδὶ 
ϑάνατον ἀρῆξαι τ. 772. ὥς σοι 9á- 
varoc ἦλϑε δυτυχὴς ib. 1167. δεινῷ 
Saváro διόλωλας ib. 1255. μέλας 
ϑάνατος ib. 1315. Sávaroc ἀπρο- 
φάσιτος Bac. 1000. εἰς T80. ἀϑρήσας 
ϑάνατον ib. 1325. εὐδόκιμον ἔχει 
Saváre μέρος Mer. 621. ἐν ἀγχό- 
ναις ϑάνατον ἔλαβεν Hel. 202. Δα- 
ναΐδαις d'yeca ϑάνατον ib. 244. S4- 
varoc ξένιά σοι γενήσεται ib. 487. 
Saváro ποίῳ φησὶ Μενέλεων Savety ; 
- 90 : ξ΄ τ κὰν ΄ 10. 1224. ϑάνατος ὧν κεῖται πέρι 
Ion. 756. πρίν σοι Sávarov ἐκ κεί-. 
vov μολεῖν ib. 846. ἀτελὴς ϑάνατος 
10. 1061. Saváza παρατροπὰ 10. 1229. 
ϑανάτε λεύσιμον ἄταν ἀποφεύγεσα 
ib. 1240. τῷ σώματι Sávarov ἀμῦ- 
ναι Her. F. 194. τόλμα μεϑ᾽ ἡμῶν 
ϑάνατον ib. 307. μή ποτε Κρέοντι 
ϑάνατον ἐκτισαίατο 1b. 847. ϑανάτε 
περιβόλαια ib. δ49. τῶν ἐμῶν τέκνων 
ek ἐκπογήσω ϑάνατον; ib. 581. Sá- 

.varoc à πρόσω ib. 752. ἐγκαρτερήσω 
ϑάνατον ib. 1351. ὄνυχι τεμνομένα 
δέραν---ϑανάτῳ σῷ ΕἸ. 149. κοίτᾳ 
ἐν οἰκτροτάτα Savára ib. 158. ἀρε- 
τὰν ἀποδείξασθαι ϑανάτῳ JEg. fr. IT. 
2. ϑάνατος ἀνθρῴποισι νεικέων rí- 
λος &xev Antig. fr. XVI. 1. 9ávarov 
προταρβᾶσα Er. fr. I. 30. ϑάνατον 
ἐκφυγεῖν Fr. inc. III. 2. JSávarov 
ἐκποδὼν ἔχων eorund. LXXXI. 4. 
Savárs τελευτὴ eoruud. CLX. - 

v 
ἀμείβει Savárov Or. 1007. ϑανά. 
τας ἔϑηκαν ib. 1641. ἐξ ὧν ϑάνατοι 
Med. 197. νυμφιδίας εὐνὰς, Sayá- 
τοις κεραϊζομένας Al. 889, εἰ σέβεις 
ϑαγάτες ἀγαθῶν Her. 629. ἐ γάρ 
τι ϑανάτῳ τὰς κακὲς κολάζομεν Hel. 
1188. σὲ πέμψεσι ϑανάτοισι El. 484. 
ϑανάτες ἀώρες Thes. fr. IV. 4. 9 
Θάνατος ut nomen proprium ponitur 
Al. 24. 847. 874. et 1144. et Tr. 
764. 

Θάπτειν, διπτύχες νεκρὲς ϑάπτε Hec. 
1288.ἁ  3áxc ἄλοχον Med. 1394. 
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ϑάπτειν τινὰ μέλλω νεκρὸν Al. 516. 
πϑ σφε ϑάπτει; ib. 837. νεκρὸς ϑάπ- 
τειν λεωφόρες πρὸς ἐκτροπὰς Rh. 881. 
ἄϑλιον ϑάπτω νεκρὸν "Tr. 1186. Sáz- 
rer ἀϑλίῳ τύμβον νεκρῷ ib. 1246. 
κενοῖσι ϑάπτειν ἐν πέπλοις ὑφάσμασιν 

Hel. 1259. ϑάπτειν πόσιν 1b. 1292. 

σάφ᾽, ὥσπερ εἶπον, παῖδας Her. F. 

1419. ϑάπτει τέκνα Hyp. fr. IV. 8. 
ἣν ἔϑαπτον Al. 1132. ϑάπτων,-- 
ὕβρις ὃς ἀπώλεσεν Sup. 495. 8 ϑάτ- 

των νεκρὸς ib. 537. ἐπ᾽ ἐξόδοισιν 
ἔϑαψα σὲ Hel. 1182. ϑάψον κοινῇ 
Or. 1067. ϑάψον μ᾽ ἐν γῇ πατρῴᾳ 
Ph. 1456. τὸν ϑανόντα τόνδ᾽ ᾿Αχιλ- 
λέως γόνον ϑάψον An. 1241. σὴν 
παῖδα κατϑανᾶσαν ὡς σάψῃς Hec. 

508. ὡς ϑάψης γεκρὲς Sup. 12]. 

cf. v. 174. ἡνίκ àv ϑάψης τέκνα 
Her. F. 1420. ϑάψαι νεκρὸς Med, 

1377. et 1412. Sup. 17. 130. 385. 
et 526. et ϑάψαι νεκρὸν AI. 732. et 
Tr. 1134. ϑάψαι παῖδα Tr. 1142. 

τὴν σώτειραν ϑάψαι Her. 588. 9a- 
vóvra κενῷ τάφῳ ϑάψαι Hel. 1064. 
ἐπισκήπτω — ϑνήσκειν τὸν ϑάψαντα 

Ph. 784. τόνδε ϑάψας An. 1278. 

ἐγώ σφε ϑάψω Ph. 1051]. ἐπεί σφας 

τῇδ᾽ ἐγὼ ϑάψω χερὶ Med. 1378. cf. 
ΑΙ. 668. ὅ τιν᾽ ἄλλον φίλτερον ϑάψω 

γεκρὸν r80e ΑἹ. 484. ϑάψεις αὐτὸς 
ὧν αὐτῆς φονεὺς 10. 733. 8 τεκὼν 

ϑάψει τέκνα Rh. 982. τίνος ὕπερ 
ϑάψεις νεκρὲς πεσόντας; Her. 160. 
ϑανόντα pe ϑάψεϑ᾽, ὃ τὸ μόρσιμον ib. 
1030. ϑάψεις σκιάν; Hel. 1256. 

μητέρα τὴν σὴν --- ϑάψει El. 1280. 

ἐπισκήπτω --- νέκυν μήποτε ταφῆναι 

τῇδε Θηβαίᾳ χϑονὶ Ph. 789. ἔὄτ᾽ ἂν 

ταφείη Tr. 791. ταφέντες Sup. 545. 

κείνων ταφείσας χερσὶν ib. 175. mXa- 

cíoc ταφήσεται Al.57. ὅτι τῶν σῶν 

ἐνδεὴς ταφήσεται ib. 635. κακὸς κα- 

κῶς ταφήσῃ Tr. 446. ἐν 7 ταφήσῃ 

ib. 1198. ὃ καὶ τεϑάψῃ κατϑανδσα 
Iph. T. 1464. etc. 

Θαῤῥεῖν. σέβοντα δαίμονας ϑαῤῥεῖν 

χρεὼν Ion. 1620. 
Θαρσεῖν. ϑαρσῶ Rh. 16. ϑάρσει Hec. 

345. Ph. 118. 725. et 852. Med. 

1015. Hip. 203. et 860. Al. 39. et 

327. Sup. 564. Iph. T. 1075. Rh. 

16. 646. et 685. Her. 654. Her. F. 

1071. El. 1319. Alemen. fr. XI. 1. 

w^ 
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Dic. fr. II. et Fr. inc. XIX. ϑάρσει 
νυν Med. 926. τὰ ἄλλα ϑάρσει Hec. 

878. ϑάρσει γέροντος χεῖρα An. 994. 

ϑαρσεῖτε Her. F. 822. ϑαρσεῖτε cáp- 

xac Bac. 607. 

Oápsoc. 8T ἐλπίδος, ὄτε τῷ δόξης 

ὁρῶ ϑάρσος παρ᾽ ἡμῖν Hec. 371. 

ϑάρσει προκρίνας Ph. 753. ϑάρσος 

ἐνῶρσε spar Sup. 713. πᾶς τις ϑάρ- 

coc αἷρε ναυβάτης Iph. A. 1598. ὅταν 

πρὸς τὸ ϑάρσος ἐκ φόβε πέσῃ Iph. T. 

730. 
Rh. 250. τοσόνδε ϑάρσος, ἐδὲν ἄλλ᾽ 

ἔχω Her. 716. ϑάρσος ἴσχετε Her. 

F. 624. ϑάρσος πρὸς τὰς συμφορὰς 

μέγα σθένει Bel. fr. VII. Sápen βρο- 

τοῖς ϑεσφάτων ἀοιδαῖς Iph. T. 1282. 

Θαρσύνειν. τί σε ϑαρσύνει Al. 95.— 

τὰ δὲ ϑαρσύνεις Rh. 35. λόγοισι 

ϑαρσύνοντες Ph. 1255. ὄτ᾽ ἐν τό- 

κοισι ϑαρσυνεῖ σε Al. 319. 

Θάσος, filius Agenoris, Phry. fr. II. 

4 
Θάσσειν. 
Hec. 36. cf. Iph. T. 272. 

ἀθλίῳ νεκρῷ “άσσω Or. 85. ἔνθα δὴ 

παλαίτατοι ϑάσσεσι Med. 69. Θέ- 

τιδος εἰς ἀνάκτορον ϑάσσω τόδ᾽ ἐλθδ- 

ca An. 44. ἃ Θέτιδος δάπεδον καὶ 

ἀνάκτορα ϑάσσεις ib. 117. sparóc 

ϑάσσει κἀξετάζεται Sup. 391. ἐνθάδε 

ϑάσσεσ᾽ ἐπ᾽ ἀκτὰς Iph. A. 807. δαί- 

μονές τινες ϑάσσεσιν οἵδε lph. T. 

268. ϑάσσειν φάραγγα 10. 277. τρί- 

ποδι ἐν χρυσέῳ ϑάσσεις ib. 1254. ᾧ 

μοι ϑάκες, ὃς ϑάσσω Tr. 138. 95 

σει τρίποδα ζάθεον Ion. 91. ot πλη- 

σίον ϑάσσεσι τρίποδος ib. 415. ü— 

τὸν ἐλαιοφυῆ πάγον ϑάσσει 10. 1480. 

πρὸς ἁγνοῖς ἑτίας ϑάσσειν βάθροις 

Her. F. 715. ὁρῶ ὄχλον ϑάσσοντ' 

ἄκραν Or. 869. Θυμβραῖον ἀμφὶ βω- 

μὸν ἄξεος πέλας 
ἥσυχος ϑάσσων 
ἄνω ib. 1074. 

τὸν ϑάσσοντα δυτήνες ἕδρας Her. F. 

1214. 

Oárepoc. "n 

ϑάτερον Ion. 849. ὃς τῆσδέ γ᾽ ἄρξει 

ϑατέρας πολλῆς χθονὸς Dan. 16. etc. 

Θαῦμα. εἴ σοι φανεῖται ϑαῦμα Hec. 

680. τί r8ro ϑαῦμα ; Hip. 439. με- 

yíss ϑαύματος τόδ᾽ ἄξιον ib. 906. 

ϑαῦμ᾽ ἀνέλπιτον τόδε A]. 1126. ϑαῦ- 

πάρεδρος 

Bac. 622. 

ἔνι ϑάρσος ἐν αἰχμαῖς Μυσῶν. 

ἥσυχοι ϑάσσεσ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς 

ϑάσσων Rh. 509. 
Sáccov | 

ὑψᾶ ϑάσσων ib. 1109. i 

ἢ 9drepov δεῖ δυσυχεῖν»; ἢ. 

xdi 
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ὡς ἀνάξι ἠτιμασμένη Iph. A. 943. Savpasá σοι καὶ δεινὰ σημῇναι ϑέλω ib. 1538. Saóuas ἔλεξας Iph. T. 
$40. et Her. 797. πυθόμενος ϑαύ- pas ἐμοὶ Iph. T. 797. ἐν τοῖσι ϑαυ- μαςοῖσι ib. 900. Savpasáà τῷ πέμψανγ- 
τος Hel. 678. 

Ofa. ὡς ἴδω πικρὰν ϑέαν Ηἰρ. 825. 
τρεῖς φαεννὰς $a διεξόδες ϑέᾳ δι- 
δόντες An. 1088. Séay ἀθέσφατον 
Iph. A. 232. πᾶς tic ϑέαν ὄμιλος 
ἔρχεται ib. 427. ἔλαφος διαπρεπὴς 
τὴν ϑέαν ib. 1588. 

Θεά, ᾿Αρτέμιδος ϑεᾶς Hec. 463. ἐπέ- κλωσεν ϑεὰ ἔριν Or. 12. καλλίπαις 
ϑεὰ ib. 962. ἐκ ἀνώνυμος ϑεὰ Hip. 2. ϑεᾶς Νηρηΐδος An. 135. cf. Iph. 
Δ. 819. 836. et 1339. τὴν πυρφύρον 
ϑεὰν Sup. 260. μὰ τὴν ἄνασσαν ᾿Αργείαν ϑεὰν Iph, A. 739. φωσφό- eo» ϑεᾷ Iph. T. 21. τᾶς ἐλαφοκτόνε 
ϑεᾶς 10. 1114. ᾿Ῥαυροπόλον ϑεὰν ib. 
1457. ϑηροφόνον ϑεὰν Her. F. 378. 
ἴση ϑεῇσι Hec. 356. ϑεὰς Εὐμενί- 
óac Or. 37. δειψαὶ Stai ib. 261. et El. 1270. ποτνιάδες ϑεαὶ Or. 318. 
TvpoQópec ϑεὰς Ph. 695. τὰς aiua- 
τωπὸς ϑεὰς An. 979. ὁ τὰς ϑεὰς 
κρίνας Iph. A. 71. Νηρῇδες ϑεαὶ ib. 
240. κρίσις ϑεᾶν ib. 580. ταῖς ἀνω- 
νύμοις ϑεαῖς Iph. T. 944. ταῖς ϑεαῖ- σι σύμμαχος γενήσομαι Tr. 969. αἱ 
κυνώπιδες ϑεαὶ El. 1252. ὀρεσσιγό- 
vo. ϑεαῖς Xan. fr. vers. 1. etc. 

Θέαμα. πικρὸν ϑέαμα Or. 950. δει. νὸν ἦν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν Med. 1167. cf. ν. 
1202. et Bac. 7ὅ9. κρεῖσσον ϑέαμα δεργμάτων Hip. 1217. καλὸν ϑέαμα 
Sup. 788, λυπρὸν ϑέαμα Tr. 1157. 
παρῆν ἑκάτα τῶνδέ μοι ϑεάματα Ph. 
1140. 

Θεᾶσθαι. ϑεᾶσθαι ὧδε χρὴ τὸν προσ- 
τάτην ἰδόντα Or. 9009. πάντα ϑεᾶσθ᾽ 
ὄμμασι lon. 232. γῶν χρὴ Ξϑεᾶσθαι 
CEd. fr. VIII. 1. ἐγένετο ἡ ὄψις 
ἡδεῖα ἐμοὶ τῷ ϑεωμένῳ Epist. III. 
προσέλκυσαί νιν ὕτατον ϑεωμένη Iph. 
A. 1452. καάμακα Θρηϊκίαν ϑεώμε- 
vat Hec, 1155. ϑέασαι, ταδὲ τέκνων 
πεσήματα Her. F. 113]. ϑεάσομαι 
σὺν πατρὶ μολὼν &. τ΄ À. Hip. 661. 

Θεατής. ἔςην ϑεατὴς Sup. 652. ϑεα- 
τὴς Μαινάδων πρόθυμος Bac. 8927. 
πότερα ϑεατὴς----- lon. 30]. τῆσδ᾽ 

μα βροτοῖσι Iph. A. 202. 4 ϑαῦμά 
σ᾽ ἡμᾶς ἀγνοεῖν ib. 893. cf. El. 284. 
et Del. fr. XV, 6. ϑαῦμα ἦν αἴφνης 
ὁρᾷν Iph. A. 1581. τόδ᾽ ἄλλο 3ai- 

σοι Her. 853. ϑαῦμ᾽ ἐς’, ἔλασσον 
τὔνομ᾽, ἢ τὸ πρᾶγμ᾽, ἔχον Hel. 607. 
εἰς ϑαῦμ᾽ ἐσήει Dan. 36. à ϑαῦμ᾽ ἔλεξας Pro. fr. IV. ὦ ϑαῦμα Iph. 
T. 132]. ϑαυμάτων πέρα Hec. 714. 
et Iph. T. 839, ἐμοὶ ϑαύματ᾽ del τὰ 
παρὰ c8 Iph. A. 844. ϑαυμάτων 
κρείσσονα Bac. 666. ϑαυμάτων ἐπά- 
b 10. 718... εἰς ϑαύματ᾽ ἐλθὼν Ion. 
248. ϑαύματ᾽ ἀνθρώποις ὁρᾷν ib. 
1142. 

θαυμάζειν. μήτε τὸς καλῶς τεθνηκό- 
Tac ϑαυμάζετε Hec. 330. ὥστε Sav- 
μάζειν ἐμὲ ib. 780. πενθεῖν ὦ σε 
ϑαυμάζω τύχας Med. 268. ἣν νῦν 
ἀντὶ c8 ϑαυμάζομεν ib. 1144. à 
γε κάρτα ταῦτα ϑαυμάζω Hip. 1041. 

. ἀπιςξεῖν 8 σε ϑαυμάζω τύχην Al. 1133. 
κἄτα ϑαυμάζειν χρεὼν An. 601. μὴ 
ϑαύμαζε---τέσδε τολμῆσωι ϑανεῖν Sup. 
909. λόγος ἐμὸς ϑαύμαζε Iph. A. 
844. ὡς εἰκότως σε πᾶσα ϑαυμάζει 
πόλις Iph. T. 1214, ὥς σε ϑαυμάζω 
lon. 263. δύο μίαν (sc. τύχην») Sav- 
μάζομεν ib. 539. ϑαυμάζω, ὅταν πύ- 
λᾶι ψοφῶσι, x. τ. X. Her. F. 77. καὺ- 
τὴ ϑαυμάζω El. 562. ἐχὶ ϑαυμάζω 

. ϑεὸν, ὃν χ᾽ à κάκιςτος ῥᾳδίως ἐκτήσατο 
—Eol. fr. XIV. 1. μόνος 'Opésqv τόνδ᾽ 
ἐθαύμαζες φίλων ἘΠ. 84. ἐθαύμασ᾽, 
εἴ τις Δελφίδων κ. τ. À. Ion. 44. cf. 
EL516. ὃν ἐθαύμασα ἀεὶ Epist. V, 
Ξαυμάσῃς μηθὲν Iph. T. 1220. ἃ ἐν 
ὅμοις ἔδρασε, ϑαυμάσῃ κλύων ΑἹ, 

τᾶτο σὺ ϑαυμάσῃ Iph. T. 1318. 
ϑαυμάζεται ὁ πλεῖτον ἐν ναοῖς ἔχων χρυσὸν Phi. fr. VII. 2. 

Θαυμάσιος. πολλῶν ϑαυμασίων πλέως - Bac. 449. 
Θαυματέον Hel. 84. et 506. 
avuasóc. ϑαυμαςξόν σε ἔχω πόσιν Med. 510. νυκτὶ ϑαυμαςὸς Hip. 106. ἣν σὺ ϑαυματὴν σέβεις An. 567. ϑαυ- μαστὸν νᾶμα παμφάγα πυρὸς Med. 1187. ϑαυματὸν ε πας Hip. 278. τὸ ἔσχατον δὴ τῶτο Savuazóv βροτοῖς τυραννὶς Peliad. fr. V, |. ϑαυμαςὰ 
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᾿Αθηναίων χθονὸς ἄξω ϑεατὴν ib. 

656. 

OEMIÍ 

x0nc Iph. A. 142. 
ϑελχθέντα Epist. V. 

φιλοχρηματέᾳ 

Θεήλατος. ἕυμφορὰ ϑεήλατος Or. 2. Θέλγητρον. ὦ φίλον Verve ϑέλγητρον 

et συμφοραὶ ϑεήλατοι An. 852. ϑεη- 

Adrec ἕδρας Ion. 1306. ἔκ τινος ϑεη- 

Adra ib. 1392. 

Ociv. παρηγγύων — ϑεῖν Sup. 702. 

Sei εὐθὺς ἔξω Ion. 1217. 

Ocivtw. | Selvere Or. 1302. — Séive, 

ϑεῖνε Rh. 676. ϑείνοντε ἐρᾷ πωλι- 

κῆς ῥινδ τρίχα ib. 784. κᾷθεινε (i. e. 

kai ἔθεινε)----χερὶ Her. F. 949. πώ- 

Asc κέντρῳ ϑεινομένες Iph. A. 220. 

Ocioc, subst. patruus. ὦ πατρὸς ὅμαι- 

με. ϑεῖε Or. 673. ἦ πα νοσᾶντας ϑεῖος 

ὕβρισεν δόμες ; Iph. T. 930. 

Ocioc, adject. divinus. ϑεῖον σεμνδ 

ϑεσμὸν αἰθέρος μυχῶν Hel. 872. 

ϑείαν Ἑλένα ψυχὰν Hec. 87. ϑείᾳ 

προνοίᾳ Ph. 640. τῆς ϑείας φρενὸς 

Her. 841. φύσιν ϑείαν φορῶν 515. 

fr. I. 19. ἐπεὶ τὸ ϑεῖον δυσμενὲς κεκ- 

τήμεθα Or. 267. τὸ S&ov ἐςὶ τοιδ- 

τον φύσει 10. 420. ὦ ϑεῖον ὀδμῆς 

πνεῦμα Hip. 1391. τίνος αἰσθάνο- 

μαι Ses ; An. 1228. ὅτω τὸ Seiov ῥᾳ- 

δίως σ᾽ (urespáon Sup. 159. σθένειν 

τὸ ϑεῖον μᾶλλον εἰκότως ἔχει Iph. T. 

911. τὸ ϑεῖον εἰδότες Rh. 65. πι- 

εὸν τὸ ϑεῖον σθένος Bac. 881. εἰσῆλ- 

θέ μοι τι ϑεῖον Cy. 410. ϑεῖον πῶμα 

ib. 414. ϑεῖον τόδε Ion. 1456. ἅγνευ- 

μα ϑεῖον El. 256. τὸ ϑεῖον ὡς ἄελ- 

πτον ἔρχεται ϑνητοῖσιν Alex. fr. 

XVIII 1. ἐκ ἔςιν----ἣν μὴ τὸ ϑεῖον 

ὡς τὰ πολλὰ συντελεῖ And. fr. XX. 2. 

τόδ᾽ ἤδη ϑεῖον ἀνθρώποις κακὸν Chry. 

fr. IL. 1. ὁ χρὴ ᾽γκαλεῖσθαι πρὸς τὸ 

Sco» Melan. fr. XII. 5. τὸ ϑεῖον 

τὴν δίκην τε συλλαβὼν Pal. fr. IX. 2. 

τὸ ϑεῖον εἰσηγήσατο Sis. fr. I. 16. δέ- 

pac τὸν Séoy Fr. inc. CLVI. 2. rà 

ϑεῖα 8 S ἡγῆ An. 440. πολὺς ra- 

ραγμὸς ἐν τοῖς ϑείοις ἔνι Iph. T. 572. 

τὰ ϑεῖα---πάντ᾽ ἠπίτατο Hel. 13. cf. 

v. 998. et Fr. inc. CXX. 2. τὰ 3&7 

ἡγθμένη Hel. 925. τὰ S&a πυργϑο᾽ 

Bel. fr. XXV. 15. ij rà ϑεῖία pa- 

μαντεύσατο Melan. fr. XXVII. 1. 

Θέλγειν. ϑέλγει "Ἔρως Hip. 1274. 

ϑέλγει ὄμματος ἕδραν ὕπνος Rh. 554. 

πριΞτοῖσι λόγχης “Ξέλγεται ῥινήμασιν 

"Tel. fr. ΧΧΝ. ὄτε τότε λόγοις ἐθέλ- 

γεθ᾽ ἥδε Hip. 303. μήϑ᾽ ὕπνῳ ϑεὰλ- 

Θέλειν. 

Θελκτήριος. 

Or. 211. 
ϑέλει τι κλεινὸν ὅτος ὃ sóXoc 

Sup. 1055. δὲν τῇ δίκῃ χρῆσθαι 

ϑέλει Iph. A. 3516. ϑέλω γε. τὸ 9έ- 

λειν δ᾽ ἐκ ἔχων ἀλγύνομαι ib. 657. 

σῶσον, ὃς ἐγὼ ϑέλω ib. 864. κἀν 

ϑέλῃ, κἂν μὴ ϑέλῃ Cy. 331. ἀδικεῖν 

μηθεὶς ϑελέτω El. 1354. ἔπτησσ᾽ 

ὑπείκων μᾶλλον, ἢ ϑέλοι Bel. fr. 

XXVI. αἰσχρὸν, μοχθεῖν μὴ ϑέλειν 

νεανίαν Cress. fr. ΠῚ 2. "voe 

γνόντας ἀνταποκτεῖναι ϑέλων Hec. 

969. ὃ d ϑέλων τε καὶ ϑέλων ib. 566. 

ϑέλοντά μ᾽ ἔχεις σοὶ ξυμπονῆσαι 10. 

861. ἐδεὶς ἀπαντᾷν βόλεται προθυ- 

μίᾳ τῇ τ ϑέλοντος Hip. 1330. pé- 

τρια ϑέλοντος Sup. 740. — 9c& ϑέλον- 

roc ib. 1145. τῷ βέλεσθαι ϑέλων 

Iph. A. 338. ϑύρας ἔχων ἀκλήτες 

τῷ ϑέλοντι δημοτῶν ib. 340. ϑέλων 

ἐγκλίνεται Phaed. fr. vers. ὅ. ϑέλεσ᾽ 

(i. e. ϑέλεσα) ὑπερθανεῖν Al. 153. 

ματέρος 8 ϑελέσας (i. e. ἐσης)---χθο- 

yi κρύψαι δέμας ib. 468. ϑέλϑοσαν 8 

μόλις καλεῖς Hel. 341. 

λόγοι ϑελκτήριοι Hip. 

478. φίλτρα ϑελκτήρια ἔρωτος ib. 

ἃ νεκροῖς ϑελκτήρια κεῖται Iph. 

Τ. 166. 
Θελξίφρων. ϑελξίφρονες ἔρωτες Dac. 

402. 
Θέμις. εἰ ϑέμις Or. 1052. ϑέμις ἂν, 

ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι ϑεδ; Med. 676. 

εἰ ϑέμις κλύειν 10. 678. ὅτῳ μὴ ϑέ- 

puc παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι ϑύμασι ib. 

1054. τοῖς κακοῖσιν 8 ϑέμις Hip. 

81. ἐμοὶ 8 ϑέμις λέγειν πέρα ib. 

1033. κατ᾽ ὄσσων 8 ϑέμις βαλεῖν 

δάκρυ ib. 1396. ἐμοὶ 8 ϑέμις φθιτὸς 

ὁρᾷν ib. 1437. ὄπω ϑέμις σοι τῆσδε 

προσφωνημάτων κλύειν ΑΙ. 1147. εἰ 

ψαύοιμεν, ὧν μή μοι ϑέμις Iph. A. 

834. ϑέμις μάλιτα ib. 835. 8 9έ- 

μις σοι ib. 1192. 8 ϑέμιο' ϑύειν ϑεᾷ 

Iph. T. 1035. τᾶτον πρὸς σῆς 8 Sé 

pic χερὸς ϑανεῖν Rh. 636. ἐκεῖ Βακ- 

χαισι ϑέμις ὀργιάζειν | Bac. 416. ἀ 

ϑέμις ἀκᾶσαί σε 10. 474. We 

ὄτι φυγεῖν ϑέμις Her. 615. ὃν 8 9έ- 

t€, — ἐπύρωσας ἐν ϑαλάμοις Hel. 

1369. ϑέμις γυάλων ὑπερβῆναι---; 

πα Gem ccs E E MEE CC C c f c νυ νιν Ὅδὧν LLLI IMG SS EO OD GU ODUODUEEEDEEILILDLGZEDÓIÓIOLLLEUCLCCCLOLBLTELEOLELELCTITTIICIEECCEECÉFOLACLLAELCEÁCBLLLLLLLIL 
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Ion. 220. cf. v. 221. et 232, ἱκέτιν à Ocovón, filia Protei, regis /Egypti, Hel. ϑέμις φονεύειν ib. 1956. cf. Fr. inc. 
CLXXX. Aékrp', 
yt Her. F. 1341. ϑέμις εἰς φθογ- 
ydc τὰς ὑμετέρας ἡμῖν πελάθειν ; 9έ- 
pec El. 1292---1294. κα ϑέμις βέβη- Θεόπυρος. 

εἰ Θεός. 
λον ἅπτεσθαι δόμων Pro. fr. I. 
ϑανεῖν ϑέμις Fr. inc. CX. 1. 2) Θέ- 
pic, nom. propr. dee, Or 164. Med. 
160. 169. et 208. et Iph. T. 1259. 

Θεμιτεύειν. ὄργια Κυβέλης ϑεμιτεύων 
Bac. 79. τὸν ϑεμιξεύοντά σοι Ion. 
371. 

Θεμιτός. σοὶ δ᾽ exi ϑεμιτὸν πρὸς φίλον 
Ξείχειν τάφον; Or. 97. ὁ ϑεμιτόν 
σοι ματρὸς ὀνομάζειν κάρα Ph. 615. 

Θένειν, φίλον ἄνδρα μὴ ϑένῃς Rh. 
687. μὴ---κήρυκα τολμήσεις ϑένειν 
Eier 279.  iréay tic μέσην ϑένων 
γ-..7. δι’ ἀσπίδος ϑένοντα πολεμίων 

᾿ τινὰ Her. 738. cf. Aut. fr. III. 9]. 
κέντρῳ δῆθεν ὡς ϑένων Her. F. 949. 

Θεογόνος. ἀπὸ ϑεογόνων γάμων Or. 
346. 

Θεόδμητος. βωμῷ πρὸς ϑεοδμήτῳ Hec. 
28. Δελφῶν εἰς ϑεόδμητον πόλιν An. 
1204. ᾿Αθήνας τὰς ϑεοδμήτες Hip. 
974. et Iph. T. 1449. 

Θεοδόκος. οἴκων ϑεοδόκων Ion. 1549. 
Θεύθεν. τυχᾶσα καιρᾷ ϑεόθεν Hec. 
593. ἐχϑίξων ϑεόθεν ἐργμάτων ΟΥ. 
160. ϑεόθεν πράξας, ἅπερ vxa ib. 
355. φθόνος νιν εἷλε ϑεόθεν ib. 972. 
δειμαίνω----τὸ ϑεόθεν Ph. 265. ξύνοι- 
δὰ ϑεόθεν πιτνᾶντ᾽ ἐπὶ δόμοις ἄχη 
ἽΜοά. 1270. εἴϑε μοι ϑεόθεν τάδε 
μοῖρα παράσχοι Hip. 1112. πένθος 
ϑεόθεν καταληπτὸν ib. 1347. τάδε 
ϑεόθεν ἐπιδέτω Δίκα Rh. 199. εὐτυ- 
Xíac μετέχειν ϑεόθεν τέκνα Svaroic 
«lon..509. ἔσσυτο ϑεόθεν----κακὰ τάδε 
Her. F. 919. 

Θεοκλύμενος, filius Protei, rex JEgypti, 
Hel. 9. 1184. et 1659. 
εοκλυτεῖν. ϑεοκλυτεῖ ἄδικα παθᾶσα 
Med. 207. 

Θεομανής. ϑεομανεῖ πότμῳ Or. 79. ϑεομανεῖ λύσσῃ δαμεὶς ib. 843. ϑεο- 
μανὴς ἥλατο Ion. 1402. 
Ev. τὸ ϑεομαχεῖν ἀπολιπᾶσα 
Iph. Α. 1409. ὃς ϑεομαχεῖ τὰ κατ᾽ 

᾿ ἐμὲ Bac. 45, ϑεομαχεῖν μόνον οἷός 
Eo ib.1253. à ϑεομαχήσω ib. 

13. 144. 326. 536. 827. 865. 1214. 
ἃ μὴ ϑέμις, σέρ-] et 1664. 

Θεοπόνητος. ϑεοπόνητα λέχη Tr. 953. 
et Hel. 590. 

φλογὶ ϑεοπύρῳ El. 732. 
ἀψευδὴς ϑεὸς Or. 304. ῥώμην 

ϑεθ τιν᾽ ἔσχεν ib. 1169. 9a λέγεις 
πρόνοιαν ib. 1179. | vaMe ϑεῖ παῖς 
Ph. 1163. χθόνιον θεὸν ib. 1331. 
Urmtía ϑεᾶ ib. 1701. λαμπὰς ϑεῦ 
Med. 352. σὺν Seg εἰρήσεται ib. 
625. ὃς ἡμῖν σὺν ϑεῷ τίσει δίκην ib. 
802, τῶν ἀδοκήτων πόρον εὗρε ϑεὸς 
ib. 1418. Al. 1165. An. 1288. Bac. 
1389. et Hel. 1707. ὁ μελαγχαίτας 
ϑεὸς ΑἹ, 441. φίλον τὸ φέγγος τῶτο 
r8 ϑεᾶ ib. 795. Seg αἶσα, ϑεὸς ἔκρανε 
συμφορὰς An. 1204. ϑεὸς συνοικήσεις 
Θεῷ ib. 1259. αἶθον ἐξαμύνασθαι 
Ses Sup. 208, τῇ ϑεῦ μεῖζον σθένειν 
ib..216,. 6. Se0e aáyz ἀναςρέφει πά- 
λιν ib. 331. ϑεῷ σέλας ib. 469. Seg 
SéXorroc ib. 499. et 1145. ϑεὸς ἐγὼ 
πέφηνά σοι μέγιτος Iph. Α. 978. εἰς 
τὸν ϑεὸν τὸ φαῦλον ἀναφέρειν Iph. T. 
390. δίψιον πῦρ 9:6 Rh. 417. μορ- 
φὴν ἀμείψας ἐκ Sed βροτησίαν Bac. 
4. τὸν βάκχιον ϑεὸν ib. 67. Βρόμιον 
παῖδα ϑεὸν S«8 ib. 84. ταυροκέρων 
Seóv ib. 100. — Seoici σπένδεται ϑεὸς 
γεγὼς ib. 284. ϑεὸς δεινότατος ib. 
88. ϑεὸς φαίνῃ μέγας ib. 1030. 
ποντία παῖδες ϑεᾶ Cy. 21. cf. v. 285. 
et 412. ἐκ icav ὄντα ϑεόν με καὶ 
ϑεῶν ἄπο; ib. 230. ϑεῦ τὸ πρᾶγμα 
10. 284... ὁ πλᾶτος τοῖς σοφοῖς ϑεὸς 
ib. 315. ἐκ σπονδῆς ϑεᾶ ib. 467. τῷ 
ϑεδ πλεῖον φρονῶν Her. 259. ϑεὸς 
τὸ γινώσκειν φίλος Hel. 567. ὁ ϑεὸς 
ὡς ἔφυ τὶ ποικίλον καὶ δυστέκμαρτον 
ib. 717. μισεῖ ὁ ϑεὸς τὴν βίαν ib. 
909. τὸν πολύῦμνον ϑεὸν Ion. 1075. 
ἅλις ὁ ϑεὸς ὠφελῶν Her. F. 1339. 
δεῖται ὁ ϑεὸς, εἴπερ ἔς᾽ ὄντως ϑεὸς, 
dócvóc ib. 1345. 0 evveróv ó ϑεὸς 
δίδωσιν Alex. fr. XII. 10. ςσύλον 
Εὐία 3e8 Antiop. fr. XXXII. 2. τῷ 
πονδντι καὶ ϑεὸς συλλαμβάνει Tem, 
fr. III. ϑεῦ βίον ζῇν Fr. inc. LXX. 
2. 8x ἔςιν ἐδὲν χωρὶς ἀνϑρώποις ϑεξ 
eorund. CIV. τῶν ἄγαν ἅπτεται ϑεὸς, 
eor. CXXIX. 2. ϑεὸν ποῖον νοητέον: 
eor. CXLVI. 1. ϑεός τις ἐν ἡμῖν eor. 
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CLXXXVIII. πολλὰ κραίνει ϑεὸς] 130. ἐναλίας ϑεθ 1b. 252. Ἰσϑμίας 

eor. ΟΧΟΠῚ. φιλεῖ τῷ κάμνοντι συ- ϑὲδ Sup. 1211. τῆς ϑαλασσίας 3ε8 

σπεύδειν ϑεὸς eor. CCXVIII. χωρὶς Rh. 974. cf. Fr. iac. ΟΧΟΙΧ. ἐχὲ 

ϑεῶν Hec.2. σὲ φϑείρει ϑεῶν τις 10.. μικρὰν ϑεὸν ἔχων αὖτ μέτα Tr. 

58. ὦ χϑόνιοι ϑεοὶ ib. 79. πρὸς ϑεῶν 940. 

10. 551. et passim per totum Eurip. Θεοσεβής. ϑεοσεβῆ φῶτα Al. 608. 

ϑεῶν ἀναγκαῖον τόδε ib. 584. ϑεῶν! ϑεοσεβής τις ὧν Iph. 'T. 268. 

ἱερὰ φέρειν ib. 804. βεβλήσεταί τις Θεοσέπτωρ Hip. 1364. 

ϑεῶν βροτησίᾳ χερί; Or. 271. δ6- ΙΘεοτυγής. τῷ “εοσυγεῖ dós μαγείρῳ 

λεύομεν ϑεοῖς, ὅ, τι ποτ᾽ εἰσὶν ϑεοὶ 10.) Cy. 395. ϑηρὶ τῷ ϑεοτυγεῖ ib. 598. 

418. οἱ νέρτεροι ϑεοὶ ib. 619.  ópkísc! ἡ ϑεοτυγὴς Ἑλένη Tr. 1213. 

δὲς 9edc Ph. 484. τὰς ἐκ ϑεῶν ἀνάγ- Θεράπαινα. Εὐρώπας ϑεράπαιναν Hec. 

kac ib. 1751. ϑεῶν ὀκέτι mísic dpgps| 482. ζαϑέαν ϑεράπαιναν 'Tr. 1070. 

Med. 413. ϑεῶν συντιθεὶς ἅπαν yé-| Μυκῆναι ἐμαὶ Θεράπαιναι Iph. A. 

voc ib. 747. πείθειν δῶρα καὶ Se8c,| 1499. 

λόγος ib. 964. πολλὰ ἀέλπτως κραί- Θεραπεία. φίλον ϑεραπείαισιν ἄνδρ᾽ 

vec. ϑεοὶ ib. 1416. Al. 1163. 4π.] εὐεργετῶν Iph. T. 314. ᾿Αγυιάτιδες 

1286. Bac. 1387. et Hel. 1705. S9e8c| ϑεραπεῖαι Ion. 187. πρὸς ϑεῶν 9:- 

δεσπότας καλεῖν χρεὼν Hip.88. τῶν] ραπείαις ἘΠ, 744. ! 

κατὰ XSovóc ϑεῶν Al. 70. ϑεῶν à Θεραπεύειν. ἀδέλφ᾽ ἀδελφῇ χειρὶ Sepa- || 

δύναμις μεγίτη ib. 218. ϑεῶν σκότιοιϊ πεύειν μέλη Or. 222. κρεῖσσον vo- 

παῖδες ib. 992. 8x ἦλθες εὐνοίᾳ ϑεῶν! σεῖν, 1] ϑεραπεύειν Hip. 186. ἔνϑα 

Sup. 157. βίᾳ παρελϑὼν Sec lb. κύκνος μελῳδὸς Mécac ϑεραπεύει Iph. 

293]. τὰ τῶν ϑεῶν σκοπεῖν ib. 301.| T. 1105. Διόνυσον ϑεραπεύει Bac. 

διάφορα πολλὰ ϑεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ 82. οἷς σὴ ϑεραπεύειν μέλει ib. 990. 

ib. 612. τὰ ϑεῶν ὅτω γνενόμιται Iph.| Φοίβε ναὲς ϑεραπεύω lon. 111. τό- 

A. 838. ἐξεπλήσσα τῇ τύχῃ τῇ τῶν) τς ϑεραπεύειν αὐτὸν, 8X, ὑπ᾽ ἐκείνων 

ϑεῶν ib. 351. ἐκ ἄνευ ϑεῶν ib. 809.| ϑεραπεύεσϑαι Epist. IV. τϑο βόσκον- 

ἀπροσδόκητα βροτοῖς τὰ τῶν ϑεῶν ib.| τὰς ϑεραπεύων lon. 183. τὸν ἕτερον 

1610. πάντα τὰ τῶν ϑεῶν εἰς ἀφανὲς ϑεραπεύοντες Epist. V. τίς σε ϑερα- 

ἕρπει Iph. T. 476. ϑεοῖσιν κῆδος! πεύσει; Ph. 1680. τὰς σὰς τύχας 

ἀναψάμενος ΤΥ. 844. ὃς vésc τίκτει ϑεραπεύεσθαι καιρὸς El. 996. 

Sede Bac. 467. ὀργὰς πρέπει Sedc | Θεράπευμα. ἐκ ἀναίνομαι ϑεράπευμα 

dx ὁμοιᾶσϑαι βροτοῖς ib. 1346. pá-| τέκνων Her. F. 633. ἃ πόδα σὸν--- 

τηρ ϑεῶν Hel. 1318. ϑεοῖσι δέλαν ἐεραπεύμασιν ἐμόχϑει Ph. 1543. 

χέρ᾽ ἔχειν lon. 132. χρόνια τὰ τῶν Ocpámva. τὰν ἐχϑίταν Θεράπναν 

ϑεῶν ib. 1616. ἐγώ σ᾽ ἴσον ϑεοῖσιν, Ἑλένας Tr. 211. Θεράπνας---λιπόν- 

ἧγδϑμαι φίλον El. 67. ϑεὲς ἔχων ἀνὰ) τες Bac. 1041. Πηλιάδες Ocepámvat | 

sópa ib. 80. ϑεῶν βίος Ar. fr. IX. Her. F. 370. j 

1. πολλὰ σφάλλεσιν ἀνθρώπες ϑεοὶ Θεράπων. λωτὸς, Macáv ϑεράπων El. 

ejusd. fr. XXXI. 1. αἰτιάσασθαι, 717. ϑεραπόντων ἀποβαλεῖν μηδένα. 

Sede ib. 2. εἰ ϑεοί τι δρῶσιν αἰσχρὸν, Epist. II. ἶ 

εκ εἰσὶν ϑεοὶ Bel. fr. XIX. 4. σὺν Θέραψ. ime πικρῶς νιν ϑέραπες ἦγον 

ϑεοῖσι---κινεῖν δόρυ---χρὴ, τῶν Seüv| ἐκ $óve; Sup. 762. ὦ Φοίβο Δελφοὶ. 

δὲ μὴ βίᾳ Er. fr. V. 1. 2. ἀντήλιοι ϑέραπες Ion. 94. ul 

ϑεοὶ Meleag. fr. XXI. ἐκ £st rà τῶν Θερίζειν. βίον ϑερίζειν Hyp. fr. IV-— 

ϑεῶν ἄδικα Peliad. fr. III. 1. "ϑεῶν, 6. τραχήλβο κἀπικείμενον κάρα ku* 

κόσμον φέρειν Er.inc. XXIX. 2. ϑεοῖ-, νέας ϑερίζων Sup. 717. 

σι μὴ μάχϑ eorund. XXX. 1. αὖρα Θερμαίνειν. σπλάγχ᾽ ἐϑθέρμαινον ποτῷ 

ϑεῶν ὄχημα τιμιώτατον Fr. inc. B.| Cy. 423. ἥλιος ϑερμαίνων χθόνα : 

26. ete. 2) ἣ ϑεὸς, dea.  sWkraía| Bac. 678. ἕως ἐϑέρμῃν᾽ αὐτὸν φλὸξ 

ϑεὸς Or. 214. δεινὴ ἡ ϑεὸς ib. 399.|. oive Al. 761. χαρᾷ ϑερμαινόμεσθα 

ἡδεῖαν ϑεὸν Ph. 402. ἀκραίας Se8| καρδίαν El. 402. 

Med. 1379. rác ποντίας $:& An.|Ospuóc. ϑερμός kpevóc—atparoc véa 
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Rh. 790. ἄρας ϑερμὸν (sc. τὸν ἐλαίας Θεσπιῳδόο. ὀμφαλὸν γῆς ϑεσπιῳδὸν ἀκρέμονα) Ογ. 457. πυρὰ ϑερμὴ τά-] Med. 668. τῆς ϑεσπιῳδᾷ Κασσάνδρας $8 Or. 422. ϑερμὴν δαῖτα Cy. 244.| Hec. 677. τὴν ϑεσπιῳδὸν Θεονόην τεϑρίπποις ἡλία Sep] ἄγαν Cresph.| Hel. 144. τᾶς ϑεσπιωδᾷ κόρας ib. fr. XIIL δ. ϑερμὴ ἄνακτος φλὸξ! 522. cf. v. 865. 'Phaéth. fr. XIII. ϑερμᾶς ἐπὶ νῶτα Θεσπρωτὸν ὅδας Ph. 989. πέτρας εὐαλίεα Hip. 128. ϑερμὰν  Θεσσάλιος. ὦ πόλι Θεσσαλία An. 1177. GcAín ἕδραν El. 739. πνοὰς ϑερμὰς} et subst. Θεσσαλίας πόλιν Tr. 941. πνέω Her. F. 1092. cf. Fr. inc. LIII.|OcccaAic νύμφη Al. 332. 2. ἀνθρώπων Sépu ἀπ’ ἀνθράκων Θεσσαλός. Θεσσαλὸν ὅρπακα Hip. 221. κρέα Cy. 878. ἕσπερα γῶτα---ϑερμὰ] ἐκ οἶσθα Θεσσαλόν με, κἀπὸ Θεσσαλᾷ φλογὶ ϑεοπύρῳ El. 732, ϑερμὰ ἡλίε] πατρὸς γεγῶτα; ΑἹ. 680. Θεσσαλὸς τοξεύματα Bel. fr. XVII. ἥς λεὼς An. 19. et Tr. 30. Θεσσαλὸς, Θέρος. τὸ γηγενὲς δράκοντος ὄφεος 9é- ἢ--- Λοκρῶν νεμόμενος πόλιν; Rh. 699. poc Bac. 1025. .κάλλιξεον Sépoc ib.| Θεσσαλοὶ El. 781. ἄνδρα σχεῖν Θεσ- 1814. ϑέρες λαμπρὸν σέλας Dan. fr. σαλῶν Al. 286. Θεσσαλῶν ἄναξ ib. I. 8. δύςξηνον ϑέρος Inus fr. IV.| 513. τίς τόδε μᾶλλον Θεσσαλῶν φι- 4. ϑέρες---μῆνας τέσσαρας Fr. inc. λόξενος ; ib. 861. ἀγκυλωτοῖς Θεσ- CXLIII. 1. σαλῶν σοχάσμασιν Bac. 1203. χϑόνα Θέσμιος. τί ϑέσμιον Ἑλλάνων; Tr.| Θεσσαλῶν Her. F. 373. ἄπιτοι Θεσ- 207. καινὰ ϑέσμια Med. 494. προ-} σαλοὶ Fr. inc. CXCIV. vid. etiam ΕἸ. yóvov παλαιὰ ϑέσμια Er. fr. I. 50. 815. et 818. παῖδες αἱ Θεσσαλαὶ Θεσμοποιεῖν. τί ϑεσμοποιεῖς ἐπὶ τα- Iph. A. 1068. τὸ Θεσσαλὸν σόφισμα λαιπώρῳ vekpg ; Ph. 1639. Ph. 1416. Jemuóc. ϑεῖον ctuv8 ϑεσμὸν αἰϑέροο] Θεςιάς. Λήδᾳ Θεςιάδι Iph. A. 49.. μυχῶν Hel. 872. Θεςιὰς κόρη Hel. 132. ἐσπέσιος. παρὰ ϑεσπεσίῳ δάφνᾳ An.|Oéstoc. Θεςέθ παρϑένον Meleag. fr. I. 296. 

5. οἱ Θεςέα κθροι ejusd. fr. VI. 6. )εσπίζειν. ἄκραντά μ᾽ ἔθηκε ϑεσπίξζειν Θέσφατον. πεδία τὸ ϑέσφατον πυρο- θεὸς Alex. fr. XXII. l. ὁ τοῖς ἄλ- φόρα δόμων ἔχρησε Ph. 646. εἴ τι λοισι ϑεσπίζων An. 1102, τά v ὄντα] ϑέσφατον ἔχει φράσαι ib. 773. εἴπερ καὶ μέλλοντα ϑεσπίζων Ion. 7. ΔΛαΐῳ él ϑέσφατον τόδε Iph. A. 1556. e εἰ ἐθέσπισε φονέα γενέσϑαι πατρὸς] σεῖν ἄχρητον ϑέσφατον Iph. T. 121. h. 1592. πῶς ἂν Λοξίας ἐθέσπισεν] ἔτι μοι τὸ ϑέσφατον εἰς Ἕλλάδ᾽ ἀγα- κομίσαι μ᾽ ἄγαλμα κ. τ. X. Iph. T.| yeiv «. z. A. Bac. 1352. τὰ Φοίβε 1013. cf. Cy. 695. Hel. 147. et Ion. αἰτιᾶσθε ϑέσφατα Or. 976. συνῆκε E πολλήν y ἀμαθίαν ἐθέσπισας ϑέσφατα Ph. 495. ἀπελθέτω ϑεσφά- kl. 971. 
των ἐμῶν ἑκὰς ib. 914. ἄκϑε ϑεσφά- 

"Hi E , "T ἔσπις, ὥπασε ϑέσπιν ἀοιδὰν Med. των ἐμῶν ὁδὸν ib. 918. ϑεσφάτων 125. 
ἐλεύϑεροι ib. 1006. ϑεσφάτοις Φοίβε ἔσπισμα. τί ϑέσπισμ᾽ ἐκ Tooówvís| ζυγεὶς Sup. 220. ϑέσφατ᾽ ἀτιμάσας ῥέρεις ; Ion. 405. cf. v.7/29. ὦ Aotía| ib. 2830. εἴ τι κόρης ϑεσφάτων μέτεςί --σῶν ϑεσπισμάτων Or. 1066. σπέν- σοι Iph. A. 498. ἃ Κάλχας ϑέσφατ᾽ Ὁμαι--- σοῖς ϑεσπίσμασιν ib. 1681. ἐξηγήσατο ib. 529. cf. v. 879. 1268. λύοις τῶν ἐμῶν ϑεσπισμάτων Ph.| et 1486. Doí Da κελευσθεὶς ϑεσφάτοις "EE καὶ νῶν μὲ δεῖ ϑεσπισμάτων ib.| Iph. T. 937. ϑεσφάτων ἐμῶν ἀδύτων 28, ἀκόλας" ἐάσας μάντεων ϑεσπίσ-} ib. 1256. ϑεσφάτων ἀοιδαῖς ib. 1983. ara ib. 978. σὺ δ᾽ ἐξελίσσεις πῶς πεπρωμένοις ϑεσφάτοισι Λοξίᾳ ib. tà ϑεσπίσματα; Sup. 14]. συμπυ- 1438. τῶν ἄλλων διάφορ᾽ ἐεὶ ϑεσφά- σθαι παρθένα ϑεσπίσματα Hel. 335.| των πολλὰ Her, 407. Ἥραν νομίζω 
ϑεσφάτων μείζω ib. 1039. ὁ με σαίνει 
ϑέσφατα ἴοπ. 685. τί ϑεσφάτοισι 
δεσποτῶν νοσῶ; ib. 755. ϑέσφαθ᾽ ὡς εὑρίσκομεν ib. 1424. — 
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Θετίδειον Àn. 20. 
Θέτις. παῖδα Θέτιδος Hec. 388. 

ς 

?] 

ϑαλασσία Θέτις An. 18. cf. v. 48.1Θηκτός. 

108. 117. 245. etc. róv à Θέτις 

τέκε Iph. A. 908. cf. v. 708. 949. 

1045. 1075. et 1414. Θέτιδος ὁ τῆς 

Νηρῇδος παῖς Iph. T. 537. cf. Rh. 

977. Hel. 853. et El. 438. 450. et 

454. 

Θετός. ϑετῶν παίδων 8 κράτος ; Er. 

fr. VII. 1. ϑεὰν Παλλάδ᾽ ἐν μωνύχοις 

ἔχων---ἅρμασιν ϑετὸν Iph. A. 251. 

Θεωρία. ὃς ἡμῖν πομπὸς ἦν ϑεωρίαις 

Bac. 1045. 

Θεωρικός. πεπλώματ᾽ 8 ϑεωρικὰ Sup. 

97. 
Θεωρός. ὅ τι μ᾽ ὡς ϑεωρὸν ἀξιοῖ---- 

προσεννέπειν Hip. 792. 
, 

Θήλεια. 

δυστυχὴς Θηλή. 

OHP 

Θήκη. κεκρυμμένας ϑήκας Xpvas Hec. 

1147. 
ϑηκτῷ σιδήρῳ Ph. 68. et 

Cresph. fr. IV. 12. ϑηκτὸν φάσγανον 
Med. 40. et 379. ϑηκτὸν ξίφος Ion. 

1063. et ϑηκτὰ ξίφη Rh. 669. 

ϑήλεια σπορὰ Tr. 503. 9ή- 

Aca ἥβη ZEol. fr. ΧΙ. 3. ἐν γυναιξὶ 

ϑηλείαις Or. 1205: φιλόψογον χρῆμα 

ϑηλειῶν ἔφυν Ph. 206. τόδ᾽ ἦρξε 3η- 

λείαισι γίγνεσθαι κακὸν Hip. 410. 

ϑηλειῶν ἄτερ ib. 624. ἐπίφθονόν τι 

χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ An. 181. πολλά 

y i κἀπὸ ϑηλειῶν σοφὰ Sup. 294. 

v.etiam v. 899. κομψὰ ϑηλειῶν ἔπη 

Tr. 646. τῶν ϑηλειῶν λόγος El. 

937. 
δέξαι ϑηλαῖσι σπορὰς Cy. 56. 

ϑεωρὸς ib. 807. ὁρῶ---«ὀλον, Ξείχοντα Θηλυγενής. ϑηλυγενὴς ὄχλος Dac. 1172 | 

ϑεωρὸν Alop. fr. IV. 2. λαμπάδα 

ϑεωρὸν Εἰκάδων Ion. 1076. 

Θῆβαι, nom. urbis, Ph. 4. etc. Sup. 

131. et 149. Bac. 23. etc. Her. F. 4. 

etc. et Alemzon. fr. XVI. 2. Dicitur 

et in singul. Θήβη, vel dor. Θήβα 

Ph. 797. et 830. Hip. 555. Her. F. 

763. et Phry. fr. I. 2. 

Θηβαιγενής. ἹἸολυνείκει τῷ Θηβαιγε- 

vei Sup. 136. 
Θηβαῖος. Θηβαῖος λεὼς Ph. 297. et 

Her. F. 1389. Θηβαῖον sáxvv Bac. 

749. 'Apysioc, ἣ Θηβαῖος Fr. inc. B. 

44. 1. ἥκω τήνδε Θηβαίων χθόνα 

Bac. |. πᾶσιν Θηβαίοισιν ib. 48. 

Θηβαίων πόλις ib. 50. et Her. F. 

297. ἄςυ Θηβαίων Bac. 172. χρήζω 

γιν γέλωτα Θηβαίοις ὄφλειν 10, 852. 

γνεανίαισι Θηβαίοις ib. 1252. ὃς τὸ 

Θηβαίων γένος ἔσπειρα ib. 1313. Θη- 

βαίας χθονὸς Ph. 294. et 638. et Bac. 

659.959. 1041.et 1200. Θηβαίᾳ χθονὶ 
Ph. 783. et 890. ἀνὰ Θηβαίαν πόλιν 

ib. 351. et Θηβαία πόλις An. 1. Θη- 

βαίαν γᾶν Ph. 1052. δορὶ Θηβαίας 

ἸΜυκήναισι----ἰώσειν ib. 194. παρθέ- 

γοισι Θηβαίασι ib. 659. et Θηβαιᾶν 

παρθένων ib. 1709. 

Θήγειν. ξίφος ϑήγειν χερὶ Or. 1036. 

ϑήγοντες ἀγρίαν γένυν Ph. 1389. 

φάσγανον ϑήγεσα Tr. 1013. et φάσγ. 

ϑήξαντε Or. 51. κοπίδας ϑήξεις pa- 

χαίρας Cy. 24]. τεθηγμένη σφαγὶς 

1. 1142: λῆμ᾽ ἔχων τεθηγμένον Or. 

1625. | 

τὰν ϑηλυγενῆ «oXàv ib. 1154. 

Θηλύμορφος. τὸν ϑηλύμορφον ξένον Bac. 

353. 
Θηλύνειν. πολλὲς ἐθήλυν᾽ εἰς μάχην; 

ὁρμωμένες Er. fr. I. 34. 

Θηλύπες. ϑηλύπεν βάσιν Iph. A. 421. — 

Θῆλυς. φόνον ϑῆλυν Bac. 795. Svr: 

ὄχλον ib. 1060. εἴ σ᾽ ὄψεταί τις ϑῆλυν 

Her. F. 1412. πλόκος κτενισμοῖς Sij 

λυς Ἐ]. 5629. ἀντὶ ϑήλεως sáxvc ἄρ- 

σην Er. fr. I. 27. ϑῆλυν σπορὰν Hec. 

659. et Dan. 12. γενεὰν ϑῆλυν Med. 

1084. ϑύεσα ϑῆλυς ἄρσενας Iph. T. 

621. τςολὴν ϑῆλυν Bac. 826. 834. et. 

850. τὸ ϑῆλυ μέμφομαι γένος Hec 

885. cf. v. 1184. Med. 574. et 909. 

Her. 41. Inus fr. VIII. 2. Melan. fr 

XI. et XXVI. 1. et Fr. inc. LV. I: 

γυνὴ ϑῆλυ κἀπὶ δακρύοις ἔφυ Med. 

028. τίσαι----τὸ ϑῆλυ τᾶτο Tr. 1035. 

τὸ ϑῆλυ σπέρμα Bac.35. εἰς τὸ Sg 

τρεπόμενος Hel. 997. τὸ Sw pàX 

λον οἰκτρὸν ἀρσένων Her. F. 536 

SiXv Ἠλέκτρας ϑάλος El. 15.998 

ϑῆλυ σώματος Antiop. fr. V.1. 1o 

μαι τοῖς παιδικοῖσι μᾶλλον; ἣ τοῖς 31 

λεσιν Cy. 580. jd 

Op. τετράποδος ϑηρὸς ὀρεξέρϑ Hec 

1058. ϑὴρ ὡς διώκω x. τ. À. ib. 1175. 

ἔχει καταφυγὴν Sip πέτραν Sup. 26; 

σχῆμα ϑηρὸς Kh. 209. τετράπϑν μὶ 

μον ἔχων ἐπὶ ϑηρὸς ib. 257. ὁ 5 

ὅδ᾽ ἡμῖν πρᾷος Bac. 436. ἦ ποτ᾽ ἦσθ 

ϑήρ; ἴν. 920. τὸν ἀμβάτην ϑῆρα 0 

1106. cf, v. 1181. 1186. 1189. 120: 
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et 1208. ϑηρὸς mavépys Cy. 441.[Θηρᾷν. ϑηρῶσι λέκτρον repr Iph. A, ϑηρὶ rà ϑεοτυγεῖ ib. 598. ϑηρὸς τῷ 960. ϑηρᾷν τῇ ϑεῷ σφάγια Iph. T. ξενοδαίτα ib. 654. τὸν Νέμειον 3ipa| 280. ϑηρᾷν Κύπριν Dac. 687. κακοῖς Her. F. 153. δεινῷ χάσματι 35póc| ϑηρᾷν κακὰ ib. 837. ϑηρῶσιν τὸν ib. 363. σολὴν ϑηρὸς ib. 465. Süpa| ἄσεπτον ib. 888. τὰς ἐμὰς ἀν’ ἁρπα- τὸν τρικάρηνον ib. 611. cf. v. 614. γὰς ϑηρᾷ Hel. 51. ϑηρᾷ γαμεῖν με ὥστε ϑὴρ Bel. fr. XVII. 6. πρόβλημα! ib. 63. ἢν---λιμῷ ϑηρᾷ---νῷ ib. 987. ϑηρὸς Meleag. fr. VI. 2. χρυσωπὸν] τὴν σωτηρίαν ϑηρῶν Or. 678. τί ἦν νώτισμα "póc Fr. inc. B. 46. 2. χρῆμα Supóv; Sup. 115. et τί xp Soívav ἀγρίων ϑηρῶν Hec. 1072. S5-| ϑηρῶσα; Hel. 1254. ϑηρῶντες "EAé- pac ξιφήρεις Or. 1272. σοὶ τί ϑηρῶν] νην Tr. 369. ὃν πάρειμι ϑηράσασ᾽ ὀνόματος μετῆν ; Ph. 415. cf. v. 423. £yo Bac. 1213. ἄνδρας δυσσεβεῖς δίδυμοι ϑῆρες ib. 1304. ϑηρσὶν ἄθλιον ϑηράσετε Iph. T. 1426. ὅς με 3η- βορὰν ib. 1597. ϑῆρας ἐξαίρει χθονὸς] ρᾶται λαβεῖν Hel, 559. σὸν δέμας Hip. 18. ἄφθογγα δάκη ϑηρῶν ib.| ϑηρώμενος Ph. 706. ἔγχος αὐγά- 647. ϑῆρας ἐναίρων ib. 1129. $7-| ζοντα καὶ ϑηρώμενον Rh. 793. dc εἰς ρῶν ὀρείων χόρτον Al. 498. cf. Sup.| πλησμονὰς ϑηρώμενον Tr. 1211. τὴν 47. ϑηρσὶν ὡς Sup. 145. χάρματα ᾿Αφροδίτην καλλονῇ ϑηρώμενος Bac. ϑηρῶν ib. 282. ἀμύνων ϑῆρας Rh.| 459. κλοπαῖς ϑηρώμενον Ἑλένην 787. κα μὲ----ϑηρσὶ δώσεσιν δάσασθαι Hel. 1191. τοῖς ἄγαν ϑηρωμένοις, Tr. 450. σύναγε ϑῆρας ἀγρῶτας Bac.| sc. τὴν Κύπριν Ep fnoV3 δὲ mero. 964. πᾶν συνεβακχευσ᾽ ὄρος καὶ ϑη-} θεν ϑηρώμενοι σύμμικτα Inus fr. IV. ptc ib. 726. ϑηρῶν &i ἂν ἤκοσας βοὴν] 2. à δόξαν κενὴν ϑηρώμενοι Epist. I. Ib. 1083. ϑῆρας ἀγρεύειν χεροῖν ib.| τὸ διαβιῶναι ϑηρωμένη Fr. inc. LI. 9. 1235. ὅταν---ϑηρῶν ὀριγνῷτο ib. pazoic τὸν ἔλεον ϑηρώμεναι Or. 567. 1253. ϑηρῶν γένος Cy. 117. ϑῆρας] τί προσδοκῶσαι κέρδος, ἢ ϑηρώμεναι;. ἰχνεύων κυσὶν ib. 130. δοραῖσι ϑηρῶν Iph. T. 1311. δὲ Y ἔφασκον ai 9g- σῶμα περιβαλὼν ib. 329. Spec vo- ρώμεναι Bac. 1277. y ἐκ ἐπίΞξασθ᾽, "antur Satyri ib. 620. ϑηρῶν βρόχες εἰδ᾽ ἐθηράσασθέ πω Hip. 919. Snpa- Hel. 1185. ϑηρῶν ζυγίες ib. 1396. σώμεθα ' Ayavi)v Bac. 718. ὅστις τὲς 

ἕξένες - ϑηράσεται Iph. T. 1324. ἐξ Opec ϑηράσομαι Bac. 298, ϑηρώμεθα (in pass.) Ton. 1111. ϑηρώμεθ᾽ v- δρῶν τῶνδ᾽ ὕπο Bac. 781: *. 168. πέρσας δείματα ϑηρῶν ib. Θήρειον δάκος Cy. 324. 00. ὃν ϑηρσὶν ἁρπαγὴν πρόθες Ἐ]. Θηρεύειν. ϑηρεύεσι σεμνοῖς λόγοισιν 90. φῦλα ϑηρῶν Chry. fr. VII. Hip. 956. ϑηρεύειν ἀρετὰν Iph. A. A νόμος---ϑηρσὶ πᾶσι τέκνα--- φιλεῖν] 568. ἄλλων sv μηχανὰς ϑηρεύο- ie. fr. VIIL. 3. vid. etiam Melan.| uev Fr. inc. XIV. δ. ἃν ϑηρεύων XXII. 5. πετόμαν Cy. 71. ὁ ϑηρεύων γάμες pa. ϑήρας μόχθον ἐκλελοιπότα Hip.| Hel. 321. τὸν σοφὸν----ϑηρεύεσα Bac. 2. ἐπὶ ϑήρας πόθον ib. 233. ϑήρᾳ, 1003. r&z ἀεὶ ϑηρεύεται Antiop. fr. υσπότμῳ γαυρεμένη Bac. 1142, pop-| XXIX. 3. et στ. à. ϑηρεύσεται Fr. inc. à ϑηρᾶν Hel. 384. XXXV.3. τολμήμασιν---ἁλίσκεταίτε ραγρέτας. ὦ Βάκχε, ϑηραγρέτα Bac.| πάντα καὶ ϑηρεύεται Hip. fr.:IV. 3. 018. 
Θήρευμα σπάνιον Iph. A. 1162. 
Onpíov. οἵῳ μ᾽ ὁ δαίμων ϑηρίῳ συνῴκι- 
σεν Fr. inc. B. 30. 9. τοῖς ϑηρίοις ἔδωχ᾽ ἑκάτῳ---μέαν φύσιν eorund. 14. 

pana. Εὐμενίσι ϑήραμα φόνῳ ὃδρο- ict Or. 834. καλὸν τὸ ϑήραμα γε- Ἴσεται ib. 1316. ϑήραμα παιδὸς Iph. 963. - HER ϑήραμα Bac. 867.| 9. ἱκάριον ἥραμα ib. 1170, S paga Θηριώδης. βίος ϑηριώδης Sis. fr. I. 2. ἱρβάρα πλάτας Hel. 192. to τὸ ϑηριῶδες τῶτο----παύων Or. 523. ὄντων τ᾽ ἀγρίων ϑηράματα lon.| ἐκ πεφυρμένε καὶ ϑηριώδες Sup. 202. 62. 
τὸ ϑηριῶδες ἄφθογγόν τ᾽ ἔφυ Tr. 666. 
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μὴ Seyyávew ἀπεῖργεν Hel. 1575. μὴ 

ϑιγγάνειν γῆς Her. F. 1296. εἰ λα- 

βὼν---παρθένον, μὴ ϑιγγάνω El. 51. 

fj μοι λεπτῶν ϑίγγανε μύθων Fr. inc. 

Onpokróvoc. ὦ ϑηροκτόν᾽ " Aprejtt Iph. 

A. 1570. ἐν φοναῖς ϑηροκτόνοις Hel. 

153. 
Onporpó$oc. ἀπὸ S$uporpóje δράκοντος 

Ph. 827. Νύσσης ϑηροτρόφα Bac. 

556. ϑηροτρόφοι Mauváéec ib. 103. 

Onpoóóvoc. “ηροφόνοι κύνες Hip. 210. 

ϑηροφόνον ϑεὰν Her. F. 378. 

Θησαύρισμα. παλαιὸν ϑησαύρισμα Διο- 

νύσα El. 497. καλὸν τὸ ϑησαύρισμα 

Meleag. fr. XIII. 4. ὁ ἐν μέσῳ χρό- 

voc πολὺς δὴ τοῖσδε ϑησαυρίσμασι Ion. 

1394. 

Θησαυρός. ϑησαυρὸς μέγας Hec. 1229. 

Διὸς ϑησαυρὸν Sup. 1010. μέγας ϑη- 

σαυρὸς ὡς ἀνοίγνυται κακῶν Ion. 923. 

λαβεῖν φίλον ϑησαυρὸν El. 565. ϑη- 

σαυρὲς βροτῶν An. 1094. ϑησαυρῶν 

πάρα Ion. 1141. 
Θησείδης. τὼ Θησείδα Hec. 125. ᾿Α9η- 

ναίων Θησεῖδαι πρόμοι Tr. 31. 

Θησεὺς, rex Athenarum, Hip. 10. etc. 

Sup. 3. etc. Iph. A. 248. Tr4209. ef 

219. Her. 35. 116. 210. 218. et 922. 

Hel. 855. Her. F. 619. 1154. 1229. 

1386. 1406. et 1424. et Hip. fr. VIII. 

l. 

Oioca. ϑῆσσαν τράπεζαν ΑἹ. 2. ποτὶ 

ϑῆῇσσαν &síav El. 205. 

Θητεύειν. καί με ϑητεύειν πατὴρ---- 

ἠνάγκασεν Al. 6. ϑητεύω Κύκλωπι 

Cy. 77. £z. ἐμοὶ μόνῃ Iph. T.1045. λόγχης, 

Θιάζειν. ἐϑίασέν σε Ion. 552. vid. not. ϑιγεῖν Bac. 304. c8 Svyóvroc 1 

Θιασεύειν. ϑιασεύειν χοροῖς Bac. 378. T. 1041. κλαίων τις αὐτῶν ἄρ᾽ &p& 

ϑιασεύεται ψυχὰν ib. 75. γε ϑίξεται; Hip. 1086. 

Θίασος. ἀβάκχευτον αἵ ϑίασον ἐλάχετ᾽ Θὲν, vel ϑίς. ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσης An. 

£y δάκρυσιν Or. 819. Síacov ἔνοπλον) 109. i 

Ph. 803. Σεμέλας ϑίασον ἱερὸν ib. Ovaroyevfic. ϑνατογενᾶς τε καὶ Διὸς 

1744. ϑίασος ἱπποβότας Κενταύρων) Her. F. 799. E. 

Iph. A. 1059. ϑίασος ἐμὸς, γυναῖκες Θνατὸς, dor. pro ϑνητόςε. τὰ ὑπερβάλ- 

Bac. 56. μόλε ἡμέτερον εἰς Síacov| λοντ᾽ ἐδένα καιρὸν δύναται ϑνατοῖς 

10). 583. ϑίασον ἔνθ᾽ Zxsct Káópa κό- Med. 128. ὃς ὅρκων ϑνατοῖς ταμίας 

ραι ib. 976. ἡλίκων ϑιάσες Iph. T.| νενόμιΞαι ib. 170. διὰ πάσης ἰόντ 

1146. τὲς προπότας ϑιάσες ἐρώτων! συμφορᾶς ϑνατοῖς Hip. 544. ἐν τύχαις 

Rh. 362. ὅστις ἄγει ϑιάσες εἰς ὄρος ϑνατῶν---λεύσσων ib. 1106. συμφορὲ 

Bac. 115. ἐκ ϑιάσων δρομαίων ib.| &répsc ἑτέρα πιέζει φανεῖσα ϑνατῶ! 

136. cf. v. 221. 532. 558. 679. et ΑἹ. 897. τί àv μεῖζον r8). ἔτι ϑνατοῖι 

1178. 
πάθος ἐξεύροις ; Sup. 1120. τοῖς δ᾽ 

Θιασώτας. τὸν ἐμὸν ἐντὸς ἔχει---ϑια- εὐδαίμοσι τῶν ϑνατῶν lph. A. 597. 

σώταν Bac. 548. vid. etiam v. 1094. et 1326, ϑνατοῖι 

Ovyyávew. μὴ Svyyávew pe μηδένα--- βαρὺς αἰὼν Iph. T. 1122. ϑνατῶ, 

τῆς παιδὸς Hec. 605. cf. v. 728. τῶν] ἥσσονες Her. 768. καταπαυόμενο, 

σῶν γονάτων πρωτόλεια ϑιγγάνω Or.| πόνες ϑιγατῶν Hel. 1169. δέλαν χέϊ 

382. ϑιγγάνει σέθεν τόδε ; Hip. 310.| ἔχειν ὁ Svaroic, ἀλλ᾽ ἀθανάτοις lor 

χερὶ Dac. 1317. 
Θίγειν. βέλει ϑίγω ce Or. 218. εὖ 

γ᾽ ὄν ϑίγοις ἂν χερνίβων: ib. 1602.. 

ϑίγειν ὠλέναις τέκνα Ph. 307. ὅ ποτ᾽ 

ἂν βαρβίτε ϑίγοιμ᾽ ἔτι Al.346. δκ 

ἂν ϑίγοιμι, sc. τῆς γυναικὸς ib. 1117. 

χεροῖν Iph. T. 382. σὺ r&0c μὴ ϑίγῃς 

Her. 274. μὴ ϑίγης ἐμῶν πέπλων 

Hel. 573. δεξιᾶς ἐμᾶς ϑίγε 10. 844. 

cf. Iph. A. A71. κἀν ἄκρᾳ ϑίγῃς χερὶ 

δικώτερον El. 224. ὡς ϑίγῃ πατὴρ Er. 

fr. VI. 1. ϑέγων vw κραταιᾶς χειρὸς, 

Her. F. 964. ἔθιγες ψυχᾶς, ἔθιγες, 

δὲ φρενῶν Al. 107. cf. Sup. 1161. et. 

Tr. 1216. ὄτ᾽ ἔθιγεν, 80" ἡψαθ᾽ ἡμῶν 

Bac. 617. τῶδ᾽ ἔθιγε ϑηρὸς ib. 118]. 

ϑιγεῖν vekp8 Med. 1202. εὐνῆς τῆς 

ἐμῆς ἔτλη ϑιγεῖν βίᾳ Hip. 885. ef. v. 

1044. (ubi est γυναικὸς ϑιγεῖν) et 

El. 955. παιδὸς ὀξέων ϑιγεῖν Sup. 

1107. τίς àv ἔτλη σώματος τῷ σᾶ 

ϑιγεῖν ; Iph. A. 1351. ϑιγεῖν ὅσιον 

cf. 1190. et 1134. ἤν rtc—»v&kp& Siyp | 

Hel. 1460. 5j ϑέγω δῆθ᾽, ot μ᾽ ἔφυσαν; 

Ion. δ60. ἐκ ἔσθ᾽, üre ϑίγοιμ᾽ ἂν &ys 

fr. II. 32. a) ϑίγῃς ἡνιῶν Phaéth. | 

XCVII. 2. γενεία r808 Suyyávew | 
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4:133. σῦν, 181. 473. et 209. Svaroic 
- ταλανέας τιθεὶς ἐρετμοῖς Her. F. 401. 
vid. etiam v. 652. 660. et. 1197. rík- 
r&t (Sc. ἡ γαῖα) ϑνατὲς Chry. fr. VII. 
4. Svarüc ἕνεκεν δίκας El.742. γέκ- 
νων ϑγατῶν (i.e. h. 1. mortuorum) 
κόμισαι δέμας Sup. 273. 

Θνήσκειν. ἑκᾶσα ϑνήσκω Hec. 548. 
τίνι μόρῳ ϑνήσκεις ; ib. 695. ϑνήσκει 
πρὸς r8; ib. 773. αὐτοχειρὶ ϑνῆσχ᾽, ὅτῳ βόλει τρόπῳ Or. 1040. 4 ϑνήσκω 
πέρι Al. 176. ϑνήσκω, παρόν μοι μὴ 
avetv, ὑπὲρ σέθεν ib. 285. cf. v. 693. -8óelc βέλεται ϑνήσκειν ib. 6725. ἐκ δισσαῖν ϑνήσκετ᾽ ἀγάγκαιν An. 518. 

δεσποτῶν ϑνήσκειν ὕπερ Iph. A. 312. μὴ ϑνῆσκε δι᾿ ἐμὲ ib. 1420. cf. Rl. 
2870. πῶς ἔτ᾽ ἂν ϑνήσκοιμ᾽ ἂν ἐνδίκως Tr. 96]. ἐγὼ αὐτὴ ϑνήσκειν ἐτοίμα 
Her. 503. χρὴ 8x ἅπαξ ϑνήσκειν σὲ . b. 900. φαρμάκοισι ϑνήσκομεν Lon. 21221. ϑινήσκει ἐδὲν τῶν γενομένων 
Chry. IM LL mo οἶδεν, εἰ ζῇν -180*, ὃ κέκληται ϑανεῖν, τὸ &jv δὲ ϑνή- σκειν ἐσέ; Phry. ἔν. XV. ]. 9. ϑνή- 

σκοντα καὶ κτείνοντα τὸς ἐναντίος Or. 
485. & φθάνοι ϑνήσκων τις ἂν ib. .939. ἔχει ἡδονὰς ϑνήσκων ἀνὴρ ἐχ- 
θρὸς Her. F. 732. 4 φθάνοιτ᾽ £r ἂν 
ϑνήσκοντες Or. 935. τὲς εὐσεβεῖς 
ϑεοὶ Svijekovrac 8 xaípaeot Hip. 1340 
συνθνήσκειν | Svfjokect φίλοις — Sup. 
1007. cf. Iph. T. 650. νεφέλης ὕπερ 
ϑγήσκοντας Hel. 756. ϑνήσκοσα Hec. 
968. καγὼ ἐκ ἔθνησκον, ὃ μ᾽ ἐχρῆν 
Saveiv ib. 231. Τρῶες ---ὑπὲρ πάτρας ἔθνησκον Tr. 387. cf. paulo ante v. 
375. ἐξ ἐμᾷ 8X ὅσι ἔθνησκες Ion. 
1601]. πρὸς βίαν ἐθνήσκετε; Her. Ε, 
930. τέθνηκ᾽ ἔγωγε, πρὶν ϑανεῖν, κα- 
κῶν ὕπο Hec.431. ἅλις ὑπ’ ᾿Αργείας 
χερὸς τέϑνηχ᾽ ὁ τλάμων Or. 1098. 
τοῖς πράγμασιν τέθνηκα, τοῖς δ᾽ £pyyot- 
ew ἃ Hel. 293. τί τὲς ϑανόντας dk ἐᾷς τεθνηκέναι ; Melan. fr. XIX. 1. βλέπω παῖδ᾽ ἐμὸν τεθνηκότα Hec. 681. τῶν τεϑνυηκότων ἅλις ib. 278. cf. Rh. 
870. τὸς καλῶς τεϑνηκότας Hec. 329. παῦσαι λύπης τῶν τεϑνηκότων ὕπερ Àn. 1271.  rívoi y ἂν τῇ τεθνηκυίᾳ τροφὰς Or. 100. ἡ πεπρωμένη ἄγει ϑανεῖν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν Hec. 44. cf. τς 214. 250. 347. 358. 374. 497. 550. 
Me. ϑανεῖν λευσίμῳ πετρώματι Qr. 

ΘΝΗ͂Σ 

90. ἔκανες, ἔϑανες ib. 195. , ^ ^ 

δχὶ προς “Ὁ E" : i - edu x X p Τειὸ €uKoc 72r GurMr ϑανεῖν ib. 538. 
δὶς ϑανεῖν à χάζομαι ib. 1116. piv 
ϑανεῖν νιν ἐξ ἐμᾷ Ph. 1596. ὄλ(βιος 
ϑάνοις Med. 715. ϑανεῖν σφ᾽ ἀνάγκη 
τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις ib. 800. ὡς ὑπ᾽ 
εὐκλείας ϑάνοι Hip.1299. ἥτις ἤθελε 
ϑανεῖν πρὸ κείνα ΑἹ. 18. μάτην οἱ 
γέροντες εὔχονται ϑανεῖν ib. 672. 
ϑάνῃ δυσκλεὴς, ὅταν ϑάνῃς ib. 728. 
Krt(v8cQ TÀc H χρὴ ϑανεῖν An. 811. 
μαίνεται, ὃς εὔχεται ϑανεῖν" κακῶς 
ζῇν κρεῖσσον, ἣ ϑανεῖν καλῶς Iph. A. 
1252. ὑπὲρ Ἑλλάδος Sayeiy ib. 1389. 
8 δικαίως, ἣν ϑάνω, ϑανόμεθα Tr. 
904. εἰ £Savec πρὸ πόλεως ib. 1168. 
ἐλευϑέρως Sávo Her. 559. τὸ ϑανεῖν 
κακῶν μέγιτον φάρμακον γομίζεται ib. 
295. βέλει λέγεσϑαι μὴ ϑανὼν λόγῳ ϑανεῖν ; Hel. 1056. cf. v. 1058. πρὸ 
δεσποτῶν τοῖσι γενναίοισι δόλοις εὐ- 
kAeésarov ϑανεῖν ib. 1657. κεὶ Saveiv 
μέλλω διπλῇ lon. 760. πάντων τὸ 
ϑανεῖν Alex. fr. XVII. 1. 78 ϑανεῖν 
ἄφροντις ὧν Fr. inc. CXVI. αἰσχρῶς 
ϑανεῖν Fr. inc. B. 22, ϑανὼν ὑπὲρ 
γῆς Ἑλλάδος Hec. 310. ϑανὼν ἂν 
εἴη μᾶλλον εὐτυχέςερος, ἣ ζῶν 'ν. 277. 
et Fr. inc. LXXXIII 1. ἔῤῥει χειρὶ 
χοὰς ϑανόντι πατρὶ Hec. 529. μή μ᾽ 
ἰδεῖν ϑανόνϑ᾽ ὑπ’ &süv Or. 744. σ᾽’ 
ἐγὼ ϑανόντα μᾶλλον, ἢ βλέπονθ᾽, ἕξω 
φίλον Iph. T. 718. πολεμίων ϑανόνθ᾽ 
ὕπο Hel. 858. οἱ ϑανόντες χαρμάτων 
τητώμεθα Or. 1084. γέοι ϑανόντες 
ἀλγυνθδσί σε Hip. 798. τεθνᾶσιν οἱ 
ϑανόντες ΑἹ. 544. ὃκ £st τὲς Sayóy- 
τας ἐς φάος μολεῖν ib. 1079. ἁ ἀρετὰ 
καὶ Sav&ci λάμιει An. 778,. «ἀμ ώυς 
μοι ϑανόντες Iph: 1.502... τὰ TOY 
Savóvrev ἐδὲν Hel. 1437. ϑανόσης 
ὄμμα συγκλείσει τὸ σὸν Íec. 480. τὴν 
ανϑσαν---φύλλοις ἔβαλλον ib. 573. 

τὴν ἀρτίως ϑανᾶσαν ib. 955. σφα- 
γαῖς Sav&ca Or. 40. à βιαίως Sa- 
váca Hip. 814. καὶ ζῶσαν εἰπεῖν kal 
Savácav fev σοι ΑἹ. 139. ϑανῇ, ἐ 
ϑανᾶσα, σὺν νεκρῷ Tr. 1923. ϑανέσης 
κῶλα ποικίλης νεβρϑ Pol. fr. X. 9. 
τέκνων Savóvrev Hec. 654. cf. Sup. 
1122. et Cresph. fr. II. 9. ὧν ὑπ’ 
Ἰλίῳ παῖδες τεθνᾶσιν Or. 59. εἰ τε- 
ϑνᾶσι παγκάκως Med. 1135. τεθνᾶσι, 
x8 τεθνᾶσι Hel. 137. τεθνᾶσι παῖὸδες 

SS 
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ἐκ ἐμοὶ μόνῃ βροτῶν Cresph. fr. VII. 

|. δέλη ϑανᾶμαι Hec. 490. Sava- 

μεθα Or. 1033. ἐκ ἔτ᾽ εὐκλεεῖς ϑανό- 

μεθα Hip. 688. πῶς d ϑανᾶμαι; Iph. 

T. 998. ϑανῇ πρὸς ἐχθρῶν Τα. 790. 

κακῶς κακὴ ϑανεῖται Ib. 1056. Savse- 

μαι διὰ τὸ χρήσιμον φρενῶν Alex. fr. 

V.]. sex áp oc Savau£vsc μετῆλθες 

ἡμᾶς; Hec. 511. τῶν Savepgévov 

ὕπερ Or. 967. Savspévnv ἄγεσί με 

An. 560. τεθνήξεσθαι παραχρῆμα 

μέλλων Epist. IV. etc. 

Θνητός. τὰς ἐκ ϑεῶν ἀνάγκας ϑνητὸν 

ὄντα δεῖ φέρειν Ph. 1751. cf. Med. 

1018. ϑητεύειν ϑνητῷ παρ᾽ ἀνδρὶ 

ΑΙ. 7. ϑνητὸς ἔφυς Iph. Α. 32. νυμ- 

φευθεῖσαν ἐκ Syqgr8 τινος Dac. 28. 

ϑνητὸς γεγὼς ib. 199. exl ϑνητϑ πα- 

τρὸς ἐκγεγὼς ib. 1338. cf. Ion. 1548. 

φρονεῖν ϑνῃτὸν ὄντ᾽ ὁ χρὴ μέγα Alc- 

meon. fr. IX. 2. 3vgróv ὄντα Ovorv- 

xsv Pro. fr. IV... $9vgrüv ϑνητὸς ὄλ- 

foc Fr. inc. LXVIII 5. βέβαια 

dore ϑνητὸς εὐτυχεῖ γεγὼς eorund. 

LXIX. ϑνητὸς ὧν καὶ $vgrà πείσεσ- 

ἘΣ eor. LXX. 1. uj vu» τὰ 

ϑνητὰ ϑνητὸς ὧν ἀγνωμόνει eor. CL. 

b. ᾧ μέλει rà τῷ ϑνητθ fte Fr. inc. 

B.12.4. τί δῆτα ϑνητοὶ τἄλλα μὲν 

μαθήματα μοχθϑμεν x. T. A. Hec. 814. 

Synroic ὡς ἅπαντα συμπιτνεῖ ib. 846. 

dk ἔςι ϑνητῶν, ὅστις £2 ἐλεύθερος ib. 

864. χθονὸς ὕβρισμα ϑνητῶν ἀφθόνϑ, 

πληρώματος Or. 1642. ϑνητῶν ἐδείς 

ἐςιν εὐδαίμων ἀνὴρ Med. 1228. 

περ γε 3vmrol ϑεῶν νόμοισι χρώμεθα 

Hip. 98. ὄντας ϑνητὲς ϑνητὰ καὶ 

φρονεῖν χρεὼν Al. 802. 

Sygroic τὸ νέον An. 183. ϑνητῶν 

ὄλβιος εἰς τέλος ἐδεὶς Iph. A. 161. 

φανέντα Sygroic δαίμονα Bac. 42. 

νόμοις ϑγητοῖς εἰς Aóysc ἀποΞτρέφε 

Cy. 908. ϑνητοῖς τὰς νόμες ὡς ἃ κα- 

λῶς ἔϑηκεν ὁ ϑεὸς Ion. 1312. ἐδεὶς 

ϑνητῶν ταῖς τύχαις ἀκήρατος Her. F. 

1314. 8 ϑνητῶν ἥδε κέλευθος El. 

1935. ϑνητῶν πολυμόχθων ib. 1330. 

τὸ ϑεῖον ὡς ἄελπτον ἔρχεται ϑνητοῖσιν 

Alex. fr. XVIII. 2. τοῖος ϑνητῶν τῶν 

ταλαιπώρων βίος Antiop. ΧΟ: 

l. πᾶ δὴ τὸ σαφὲς ϑνητοῖσι βροτοῖς ; 

ΧΙ ν: 4. ϑνητῶν 

σπέρμα Dan. fr. I. 6. d κατ᾽ εὐσέ- 

βειαν αἱ ϑνητῶν τύχαι Hip. fr. TUI 

» 
€t- 

κακόν γε; 

! 
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ϑνητῶν γενεᾷ Inus fr. XVII. 4. yé- 

voc ϑνητῶν Melan. fr. XXII.6. ϑεῶν 

Sygràc κόσμον à πρέπει φέρειν Fr. inc. 

XXIX.2. βέβαιον ἐδέν £sw ἐν ϑνη- 

τῶν γένει Fr. inc. B. 4. etc. Synróc 

in femin. pro ϑνητὴ Iph. A. 901. et 

1396. ἄνευ ϑνητῆς χερὸς Bac. 448. 

εἶδος Svmrov ib. 53. Synróv τὸ σῶμ᾽ 

ἡμῶν ἔφυ Phi.fr. X. l. rà ϑνητὰ 8 

νῦν πρῶτον ἡγϑμαι σκιὰν Med. 1224. 
, 

τὰ ϑνητὰ πράγματ᾽ οἶδας ἣν ἔχει φύ- 

cw; Al 7983. κατὰ δίκην τὰ Svír 

ἄγεις "Tr. 888. μὴ ϑινητὰ φρονεῖν 

Bac. 394. ἔργματ᾽ ὀχὶ ϑνητὰ δρῶν 

ib. 1067. τὰ ϑνητὰ τοιαῦτα Ion. 969. 

τὰ ϑνητὰ ἔται μεγάλα Her. F. 842. 

ϑινητά τοι πεπόνθαμεν Bel.fr. V. ὦ 

ϑνητὰ πράγματα Inus fr. IX. 1. ϑνη- 

τὰ δὴ φρονεῖς ; Fr. inc. CXXXIX. 

Θοάζειν. ἱππείαισι ϑοάζεις Ph. 801. 

ϑοάζει δεῦρο δρόμῳ Tr. 307. ϑοάζω 

Βρομίῳ πόνον ἡδὺν Bac. 65. ἐν δα- 

σκίοις ὄρεσι ϑοάζειν τὸν νεωςὶ δαίμονα 

ib. 219. αἵ---ἀχάλιν᾽ ἐϑόαζον κάθαι- 

μα σῖτα Her. Ἐ΄.383. ϑοάζων σὲ τὸν 

μέλεον Or.335. ϑοάζων αἰθέρος ἄνω 

καπνὸς ib. 1542. 

£sca Tr. 349. 

λαντικῆς ἁλὸς Fr. inc. CXIV. 

Θόας, rex terre Tauricee. Iph. T. 32. | 

1285. 1436. et 1474. 

Θοίναμα. 

μα Ion. 1496. 

Or. 812. 

Θοινᾷν- 

σχρὸν παρὰ κλαίδσι ϑοινᾶσϑαι ξένβς 

Al.545. μῶν γε ϑοινᾶται 

ἑταίρας; Oy. 376. i| pe σάρκα Soi-! 

yarut «oor TE bic PE IV. ἅλις Xeór-| 

των ésí μοι ϑοινωμένῳ Cy. 247. 8 
, 

΄ f; 
- 

πρέπει ϑοινωμένδς κλύειν Ξεναγμῶν 

ἑταίρων Ustpov 
Al 55329. πάντων σ᾽ 

ϑοινάσομαι Cy. 547. ὅπως πευτηρίαν. 

ϑοινασόμεσϑα El. 836. 

Θοινατήριον Rh. 515. 

Θοινάτωρ. πᾶς ϑοινατόρων ὅμιλος Yon 

1206. συλλαβὼν Sowáropac ib 

1217. 

Θοίνη. ϑοίνην c8 γυναιξὶ ϑήσομεν 

Iph. A. 722. ὅστις μ᾽΄---ἐνόσφισας, 

Soívgc λέοντα Rh. 57. πάντα Ac 

Gv λαὸν εἰς ϑοίνην καλῶν Ion. 1140 

σκευάζεται ϑοίνην Her. F. 957. πα 

οἰωνῶν γαμφηλαῖς---ϑοίνα-. 

οἰκτρότατα Sowápara | 

& Sowq $iNec Ion. 982. ai- 

σέϑεν φίλας. 

πτέρυγας---λήξαιμι ᾿ 

ϑράζεσα Iph. T. 1142. μαινὰς Soá- 

κῆτος SoáZov £b'Ar- 
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ρέσαι ἐν πόσει ϑοίνην ἔπι El. 641. 
χρὴ συνεςίες ἐμοὶ ϑοίνην πένεσϑαι ib. 
785. παρὰ κρητῆρα καὶ ϑοίνην Pol. 
ον, 1. 2).dor. So/va. ϑοίψαν 
ἀγρίων ϑηρῶν τιθέμενος Mec. 1072. 
μέτεχε ϑοίνας Bac. 1182. βρέφος 
πτανοῖς ἐξώρισεν ϑοίναν Ion. 504. cf. 
v. 903. 

Θολερός. λαμπρὸν ϑολερῷ δῶμα συμ- 
μίξας Sup. 222, 

OoA&v. ϑολοῖ καρδίαν Al. 1070. 
Ooóc. ἀκάτο ϑοᾶς Or. 341. ἅμ᾽ ἠελίο 
πτέρυγι ϑοῇ Ion. 123. ϑοᾶς ἐχίδνας 
sayóst ib. 1232, ϑρὰς ἀκάτος Hec. 
440. ϑοαῖς ἵπποισιν Ph. 3. et Soai- 
σιν ἵπποις Iph. T; 2. προιαὶ ϑραὶ 
An. 479, Soaic αὔραις Tr. 454. S0ai 
'λύσσης κύνες Bac. 975. ϑοαῖσι vav- 
σὶ Bel. fr. XX. 2. 
Θορεῖν. ἀνὰ δρομάδες ἔθορον ἔθορον Or. 
1416. ἐπὶ κλίμακος ϑορὼν Iph. T. 
1982. Πειρηναῖον ϑορῶσα (pro Sop&- 
σα: v. not.) πῶλον El. 475. 

Oópv(joc. ἣν ἐξ ᾿Αχαιῶν ϑόρυβος--- 
φανῇ τις Hec. 872, διδᾶσα ϑόρυβον 
B. 1111. ϑορύβῳ πίσυνος Or. 903. 
νέων ἀνδρῶν Sópv[Joc Sup. 100. τίς 
δῆτ᾽ ἐν πύλαισι ϑόρυβος ; Iph. A. 
317. μηδὲ ϑόρυβον--ἕείναις παρέ- 
χωμεν 10. 604. εἰς ϑόρυβον ἤλυϑον 
Ab. 1849. τί φέρῃ ϑορύβῳ;; Rh. 15. 
σὺν ϑορύβῳ ib. 45. 
Θέριος. Θϑριος "Apgc Ph. 247. τὸν 
Πηλέως ϑέριον γόνον Rh. 186. ναυσὶ 
ϑερίαις Iph. A. 238. 

O&poc. Sápoc" Apzc Sup. 579. 
δόρυ Rh. 492. 

Opdktoc. Z axpvaa Θρᾳκίας πέλτης ἄναξ 
Al. 501. 
Θρᾷξ. Θρᾷξ λεὼς Er. fr. 1. 53. ἐν 
φιλίπποις Θρᾳξὶ Hec. 428. 
Jpácoc. ti—eic τόδ᾽ ἥξεσι Spácec Or. 
565. cf. Dan. 65. 
coc Or. 585. ἰσχύων ϑράσει ib. 901. 
ὃς πεπύργωσαι ϑράσει 10. 1508. τὰ 
πίς᾽ ἐμαυτῷ T8 ϑράσες παρέξομαι Ph. 
79. ὄτοι ϑράσος τόδ᾽ ἐεὶν Med. 469. 

πῶς ϑράσος ij φρενὸς---λήψῃ ; ib. 856. 
τοιόνδ᾽ ἐμπέφυκέ σοι ϑράσος ib. 1345. 
τί. τέρμα τόλμης kal ϑράσες γενήσε- 
ται; Hip. 937. πρὸς ἐμᾷ ψυχᾷ ϑρά- 
σος ἧται Al. 607. σκληρὸν ϑράσος 
An. 960. τόδε μοι ϑράσος ἀμφιβαί- νει Sup. 609. ὃς μέγα ϑράσος ἐπεύ- 

S8pov 

διὰ τὸ κείνης Spá- Θρεῖν. 

OPHI 

&era« Rh. 693. μοι μηδὲν 
ἐξόδοις ἐμαῖς πρόσϑητε Her. 4750. ἐκ 
ἂν ἡμῶν ϑράσος ὑπερβάλλοιτό τις 
Ang. fr. IV. 2. τόλμης kai ϑράσες 
διδάσκαλον Hip. fr. VI. 1. τῷ ϑράσει 
τὰς συμφορὰς ζητᾶσ᾽ &pavpsr Inus fr. 
III. 1. ἔκκαυμα τόλμης kai ϑράσες 
Fr. inc. VI. 2. ϑράσει βδεὶς--- ἀρετὴν 
ἐπεκτήσατο eorund. LXXXVIII. 1. 

Spácoc 2 

Θράσσειν. καὶ τι με ϑράσσει φρένας 
Rh. 863. 

Θρασύνεσθαι. μηδὲν Spacóve Hec. 
1188. ἐπεὶ ϑρασύνῃ Or. 606. 

Θρασύς. ὄτε ϑρασὺς, ὄτ᾽ ἄλκιμος πέ- 
φυκε Or. 1201. ϑρασὺς εἰς ἀλκὰν ib. 
1405. ϑρασὺς Ξρατηλάτης Ph. 602. 
ἡγεμὼν ϑρασὺς Sup. 508. ἀνομίᾳ 
ϑρασὺς Iph. T. 275. λῆμα ἀρκέντως 
ϑρασὺς Rh. 499, ϑρασὺς "Exrop νῦν, 
—JSpacvc ib. 579. ϑρασὺς ἐς ἡμᾶς 
ib. 707. ϑρασὺς ἀνὴρ Bac. 270. ὡς 
$pac)c ὁ Βάκχος ib. 491. ϑρασύν 
τε κάμαϑη CEd. fr. VI. 9. τοῖς Àó- 
γοις ὄντας ϑρασεῖς Ph. 723. ϑρασεῖα 
An. 445. cf. Her. 978. spárevpa 
ἐπὶ τοῖς κακοῖς ϑρασὺ Iph. A. 914. 
γίνε ϑρασὺ Syl. fr. VII. 2. 

Θρασύσπλαγχνος Hip. 424. 
Opacvsouciv. ἐπείπερ ürw καὶ May 
Spacvczouci Hec. 1286. 

Opasbsouoc. γυναῖκες ϑρασύςομοι 
ZEg. fr. V. 

Opürra Fr. inc. B. 23. 1. 
Θραύειν. ϑραύων σάρκας Hip. 1239. 
μέσον ἄκοντ᾽ ἔθραυσεν Ph. 1411. 
ἔθραυσεν ὄλβε κελαινὸν ἅρμα Her. F. 
780. ϑραύσας λόγχην ib. 193. ϑραύ- 
σαντες ἀντύγων xvóac Rh. 118. ϑραύ- 
σαντες σκάφος ΠΕ]. 1560. ϑραυσθέν-: 
των δίφρων Sup. 691. 

Opavsóc. $pavso λαΐνῳ τειχίσματι 
Her. F. 1096. 

αὐτὴ ϑρεομένη σαυτῇ κακὰ 
Med. 51. τᾶς τυράννε πάθεα μέλεα 
ϑρεομένας (pro ἐνης) Hip. 363. 

Θρέμμα. ὦ βάρβαρον ϑρέμμα An. 260. 
νεογνὸν ϑρέμμα El. 495. Χαλκίδος 
ἔκγονα ϑρέμματα Iph. A. 598. 

Opérreipa παίδων Tr. 195. 
Θρηΐκιος. Θρηΐκιος ἱππότας Hec. 710. 
βορέας Θρηΐκιος Cy. 828, Θρηϊκέας 
χθονὸς Hec. 36. ᾿ κάμακα Θρηϊκίαν 
ib. 1155. Θρηΐκιον πέλταν Er. fr. 
VI. 4 
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Θρηκη. κατὰ Θρῃκην Hec. 74. τὴν) Θρηνῳδεῖν. τήνδε ϑρηνῳδδσ᾽ (i. e. 

χιονώδη Θρήκην ib. 81. Θρήκης à- 

"akr.ib. 856. ἐν μέσοις Θρήκης ὅροις Θρήξ. wap ἀνδρὶ Θρῃκὶ Hee. 19. cf. v. 

ib. 963. Θρήκης λογχοφόρον---γένος 

ib. 1088. Θρήκης πεδία 10. 1142. 

Θρήκης ἐκ τόπων δυσχειμέρων Al. 68. 

ἀμφὶ Θρήκην An. 214. Θρήκης Rh. 

279. à Θρήκη ib. 380. Θρήκης ἀνάσ- 

cvv 1b. 931. 
Θρηκιος.  Opnkts ξένα Hec. 7. Opy- 

κιος sparóc ἈΠ. 290. πόντον Θρήκιον 

10. 440. Θρῇκιον λεὼν ib. 692. παῖ- 

δα Θρήκιον Μέσης ib. 651. Θρήκιος 

“ρατηλάτης ib. 670. et 950. ἵππες 

Θρῃκίες Al. 1024. Θρηκίαν ςολὴν 

Rh.313. Θρῃκίῳ spareópart ib. 745. 

Θρῃκίοις προσφϑέγμασι ib. 297. Θρῃ- 

κίοις ὀχήμασιν ib. 802. Θρῃκίων ἐξ 

ἁρμάτων 1b. 616. 
Opnqvév. . Πολυξένην μοι ϑρηνεῖ Hec. 

675. ταῦτα τί δεῖ ϑρηνεῖν ; ib. 961. 

τί ταῦτα ϑρηνῶ Ph. 1750. κᾷπειτα 

ϑρήνει Med. 1249. ὄπω ϑρηνεῖς ib. 

1396. τάδε ϑρηνῶ ib. 1409. ἡμᾶς 

μὴ Ξϑρήνει σὺ Iph. T. 490. παῖδ᾽ 

ἔχεσ᾽ ἐν ἀγκάλαις ϑρηνῶ Rh. 949. 

παλαιὰ ϑρηνεῖς πήματα Hel. 610. 

ἔδει---τὸν φύντα ϑρηνεῖν Cresph. fr. 

Ι. 2. ϑρηνᾶσα τὸ σὸν lr. 679. ἐ- 

θρήνει τὸν πολὺν ματῶν πόνον Ph. 

1443. τί χρὴ ϑρηνῆσαι; ΕἸ: 

δάκρυσι ϑρηνήσω Ph. 1913. 

Θρήνημα. πάρεισι τοῖς ἐμοῖς ϑρηνή- 

μασι Or. 192. μϑσεῖα ϑρηνήμασι ξυ- 

νῳδὰ Hel. 173. ἐξέβην ϑρηνημάτων 

ἘΠ. 215. 

Θρῆνος. ἐκ ἀτρεμέα ϑρῆνον αἰάζετε; 

Her. F. 1053. σὲ κλαίω πανοδύρτοις 

ϑρήνοις Hec. 212, γόων σῶν καὶ μα- 

κρῶν ὀδυρμάτων κλύεσα ϑρήνϑος ib. 

298. ἐκτέτηκα καρδίαν ϑρήνοισι μα- 

τρὸς ib. 434. ἵν᾽ ἐν ϑρήνοισιν ἀνα- 

βοάσω Or. 984. ἐπεὶ ϑρήνων καὶ 

γόων ἐπαύσατο Med. 1211. οἷσπερ 

ἐγκείμεσθ᾽ ἀεὶ ϑρήνοισι An. 92. νε- 

κρῶν ϑρήνες Sup. 88. δυσϑρηνήτοις 

ὡς ϑρήνοις ἔγκειμαι Iph. T. 144. 

τὰν ἐν ϑρήνοις μέσαν ib. 182. cf. Hel. 

165. ἐγώ σοι παραβάλλομαι ϑρήνες 

lph. T. 1095. ϑρήνοις σ᾽ ὑμνήσομεν 

Rh. 970. ϑρήνων ὀδυρμοὶ ΤΥ. 605. 

γυναικείοις ἂν οἰκτισαίμεϑα κϑραῖσι 

καὶ ϑρήνοισι Hel. 1060. ϑρήνοις ἐμοῖς 

£vvtpyóc ib. 1119. 

OPON 

8ca) ἀεὶ Iph. A. 1176. 

682. 774. 873. et 1036. Θρῃκὸς τέ- 

τρωρον ἅρμα Διομήδες Al. 486. Θρῃ- 

ri μόρῳ Rh. 3728. Θρῃκὸς ποταμβ ib. | 

394. Θρῇκα sparóv ib. 429. cf. v 

522. et 662. ἡνίοχε Θρῃκὸς ib. 804. 

cojus Θρῃκὶ 1». 924. μέγαν Θρῃκῶν. 

ἄνακτα ib. 407. cf. v. 733. Θρηκῶν 

&písow ib. 409. Θρῃκῶν συμμάχων᾽ 

ib. 731. Θρῃξὶν πένθος τολυπεύσας᾽ 

ib. 744. et 751. 

Θρῇσσα. Θρήσσαις ἐν σανίσι Al. 

970. 
Θριάζειν Lic. tr. V. 

Opvykóc. τῷδε ϑριγκῷ κρᾶτα συνϑραύ- 

cw σέθεν Or. 1569. ϑριγκὸν εἰσιδεῖν 

δόμων πιτνόντα Iph. T. 47. ϑριγκὸς 

ἀθλίων κακῶν Tr. 489. ϑριγκθ τϑὸν 

ὑπερβάλλω ποδὶ Ion. 1321. ϑριγκοῖς 

bz" αὐτοῖς Iph. T. 74. póc—vaóv ̂  

χρυσήρεις ϑριγκὲς 1b. 129. δῶμα πε- [ 

ριφερὲς ϑριγκοῖς Hel. 437. μὴ xptp- 

πτειν ϑριγκοῖς lon. 156. ὑπὸ Spvy-. 

kde ib. 171. λάϊνοι ϑριγκοὶ δόμων" 

El. 1151. Ϊ 

Θριγκᾶν. δῶμα ϑριγκῶσαι κακοῖς Her. 

F. 1280. | 

Opí£. dre τόδ᾽ ἔγχος κρατὸς ἁγνίσει, 

τρίχα Al 77. τεμῶ τρίχα ib. 214. 

ϑείνοντε ἐρᾷ πωλικῆς ῥινβ τρίχα Rh. 

784. καρίμης τριχὸς El. 521. μο-᾿ 

σχίαν τρίχα τεμὼν ib. 811. τρίχας" 

ἐτμήθην rácóc 'Fr. 480. 

Opociv. ϑρόει, τίς κακῶν τελευτὰ μέ-᾿ 

γει; Or. 187. τίνα ϑροεῖς αὐδάν; 

ib. 1248. Hip. 571. et Tr. 1239. 

ἔχομεν, ὡς ϑροεῖς Or. 1205. μεγάλα 

μοι ϑροεῖς πάθεα Ph. 1380. τί ϑροεῖς s. 

Hip. 212. Rh. 38. et Tr. 153. ubi bis 

repetitur. εὔφημα ϑρόει Iph. A. 143. 

8 ψευδῆ ϑροεῖς ib. 1345. τί τὸ σῆμα 

ϑροεῖ; Rh. 12. φίλα ϑροεῖς ib. 454. 

ἄφατον, ἀναύδητον λόγον ἐμοὶ ϑροεῖς, 

Ion. 784. ; Ji 

Opovtác. Θρονιάδ᾽ ἐκλιπὼν πόλιν Iph. 

A. 264. X 

Opóvoc. ἐν ἀψευδεῖ ϑρόνῳ Iph. T. 

1254. πολυάνορι £v ἕενόεντι Spóvo. 

ib. 1282. τῷ Διὸς τὸν Spóvov λεύσσω 

Cy.575. παρὰ ϑρόνον ἀρχέταν Her. 

753. ϑρόνῳ κάθηται El 315. Διὸὸ 

παρὰ ϑρόνον---ἑζόμεναι Pelei fr. ΠῚ. 
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πρὸς Spóvec ἔσω μολόντες Or. 1408. 
8 μεθίταται 9póvov Ph. 75. ávasüc 
&k Spóvov Med. 1163. et 1190. Spó- 
vou ἐμπεσῦσα ib. 1170. ϑρόνες, ἐν 
Οἷσιν ἴζε Al. 949. ὅταν ϑρόνες τῆσδ᾽ 
"εἰσίδω πάντας κενὲς Iph. A. 1174. 
ἐκ Διὸς Spóvev Iph. T. 1970. ἐκ 
οἶσθα----ϑρόνος πατρός ; Rh.269. za- 
βὰ Διὸς ϑρόνοις "lr. 836. χρυσέοις 
ϑρόνοις Διὸς Hel. 240, εἰς ϑρόνος 
τυραννικὸς lon. 1572. εἰς ϑρόνες γ᾽ 
ἱζα παλαιὸς ib. 1618. ϑρόνες ἔχων 
Her. F. 167. παρ᾽ "oae ἄρ’ ὁρᾷς 
ϑρόνων τάδε ; ib. 1127. 

Θρυλλεῖν. ὄποτ᾽ ἐξελίμπανον ϑρυλλᾶσ᾽ 
(i.e. ὅσα), à y εἰπεῖν ἤϑελον El. 910. 
τὸ marrax8 ϑρυλλόμενον Bel. fr. 
XVI. 1. 

Θρύον. πέτρινα κατὰ ϑρύα πολυνιφέα 
'Hel. 1342. 

Θρώσκειν. πλησίον ϑρώσκεσί μ8 Or. 
257. cf. Bac. 727. ἡνίκ᾽ ἂν---- ϑρώσκῃ 
πεδίον παρὰ ποτάμιον Bac. 872. ἐπὶ 
ματέρος ἀγκάλαισι ϑρώσκων Iph. T. 
1251. νεὼς ϑρώσκων ἔπι Rh. 72. 
θυγάτηρ. ἀμφὶ φίλης ϑυγατρὸς Hec. 
᾿ ὑμεῖς μ᾽ ἀλλὰ ϑυγατρὶ συμφο- 
“ψεύσατε ib. 391. Svyarpi συνθαγεῖν 
db. 396. σοὶ Svyar£poc ϑυμέμενος 
Or. 749. πατὴρ ϑυγατρὶ μίγνυται 
An. 174. ἐσθλῆς Svyarép! ἐκ μητρὸς 
λαβεῖν ib. 624. πατρὶ ἐδὲν ἥδιον γέ- 
ροντι ϑυγατρὸς Sup. 1102. τῆς Τυν- Θνυέξτης, nom. propr. viri. Or. 13. et δαρείας ϑυγατρὸς Iph. T. 5. γλαυκὰ 1008. Iph. T. 812. EI. 10. 613. 720. πόντα ϑυγάτηρ Hel. 1473. Sbyarep| et 773. Hec. 382. ὦ ϑύγατερ ib. 334. 415. Θυηπολεῖν. κατὰ σὸν ἀνάκτορον ϑυη- 425. 439. et 585. etc. ὦ λιπαροζώνα] πολῶ Tr. 330. ἔνθα ϑυηπολεῖ ϑεοῖς ὕγατερ ἀελία Ph. 179. ὦ Πελίθ] ΕἸ. 665. ὃ πόσις ϑυηπολεῖ Νύμφαισιν ϑύγατερ Al. 437. Λήδας ϑύγατερ ib. 1134. ϑυηπολεῖται üzv μαντέων Iph. A. 1345. ᾿Αχελῴε ϑύγατερ Bac.| ὕπο Her. 402. 919. — Eivooía Sóyarep Aáparpoc|OvgróNoc. σὺν Κάλχαντι τῷ ϑυηπόλῳ Ion. 1048. ἐπίσημον εἰς τὸν ψόγον Iph. A. 746. κλέπτοντες ἐκ γῆς---- γένος ϑυγατέρων Or. 250. |. ó τὰς ἃ- ϑυηπόλον (in ftemin.) Iph. T. 1359. (sac Svyarépac σπείρας 10. 748. ὁ Θύλακος. τὲς ϑυλάκος ràc ποικίλες---. τεγτήκοντα ϑυγατέρων πατὴρ Ar. fr.| ἰδῦσα Cy. 181. - l.et sic porro. Θῦμα. ϑύματος ἐπιτάτης Hec. 9223. ὕειν. ϑύετε Iph. A. 1398. Sóv,—| ϑῦμα δάϊον An. 507. ὡς ὑπέτην ϑῦμα ς ἂν κατέλθῃ τήνδε γῆν Iph. T. 38. nim A. 530. δέξαι τὸ ϑῦμα τόδε ib. ic ϑύοιμεν ἐνθάδε ξένας ib. 2/8. 4| 1572. &m& ümav κατηνθρακώθη ϑῦμ᾽ puc ϑύειν ϑεᾷ ib. 1035. ϑύοιμ᾽ ἃν] ἐν 'Hóaísa φλογὶ ib. 1602. ϑῦμ᾽ ἐκ ro Bac. 703. ἃ ᾽γὼ τίνι ϑύω, εὐγάθητον Iph. T. 219. ὅτος ϑεᾷ γε- λὴν ἐμοι k. 7. X. Cy.333. τί ϑύω; νέσθω ϑῦμα ib. 596. καλὸν τὸ ϑῦμα ler. F. 936. ϑύσεις, oia χρή σε Bac. 1244. Sópa τριζύγοις ϑεαῖσι αίἰμοσιν ϑύειν Kl. 1141. ϑύων à-| Hel. 369. τρίτον ϑῦμ᾽ ἐπισφάξων 

παρχὰς, Hk ἔθυσεν ᾿Αρτέμιδι Meleag. 
fr. L. 7. ϑύων τοῖς ϑεοῖς Epist. III, 
ἔχει δ᾽ ὄνησιν τοῖσι ϑύεσιν τινά; 
Bac. 473. τοῖς ϑεοῖσι Sóovrac Hel. 
760. cf. Dan. fr. XII. 6. ξίφει Sósca 
ϑῆλυς ἄρσενας; Iph. T. 621. ἀπόῤ- 
ῥητον φλόγα Sóeca ib. 1332, ἀνεῖ- 
λεν ᾿Ιφιγένειαν---᾿Αρτέμιδι ϑῦσαι Iph. 
A. 91. cf. v. 93. 358. 360. 531. 673. 
883. 1185. 1262. 1272. et 1555. et 
Iph. T. 21. 24. 784. et 1231. εἰ ἐθύ- 
care πέλανον lon. 226. σὰς ἔθυσε 
cvyyóvec; ib. 277. ϑέλω ϑῦσαι, ἅ 
c8 πρὶν γενέθλι᾽ ἐκ ἐθύσαμεν ib. 653. 
τότων ὑπέρ μα ϑῦσον El. 1125. παιδὸς 
ἀριθμὸν ὡς τελεσφόρον ϑύσω ϑεοῖσι ib. 1133. δώσω κόρην ϑῦσαι πρὸ γαίας 
Er. fr. I. 44, ϑύσας γε ϑύμαθ᾽, ἅπερ 
μ᾽ ἐχρῆν ϑῦσαι ϑεοῖς Iph. A. 791. 
ϑύσας γενέταις ϑεοῖσιν Ion. 1130. τὸ 
σῶμα ϑύσεις τεμὸν, exi τὄνομα Iph. 
T. 504. -Sóse, τίς με; ib. 617. ϑεοῖς 
πατρῴοις ϑύσετε Her. 877. ϑύσοντες 
᾿Ολυμπίῳ Aw ΕἸ. 782. ϑύσομαι Her. 
941. ἣ τῶν ἐμῶν ἕκατι ϑύεσθαι γά- 
μὼν μέλλει Iph. A. 403. φόνον ϑυό- 
μενον Μέσαις Her. F. 1022. 

Θύελλα. διὰ ϑύελλα σπάσαι με Sup. 
830. ϑύελλα σείει δῶμα Her. F. 905. 
séupar ἀνέμοις καὶ ϑυέλλαισι μέϑες 
Bac. 350. ἀνέμων ϑύελλαι Cy. 
109. 
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δυοῖν Her. F. 995. πῶς κατάρξῃ ϑυ- Ovp&». 

μάτων; Ph.576. ὅτῳ μὴ ϑέμις πα- 

ρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι ϑύμασιν Med. 1054. 

Sócac γε ϑύμαθ᾽, ἅπερ μ᾽ ἐχρῆν ϑῦσαι 

ϑεοῖς Iph. A. 721. ἐμοῖσιν αἵμασι 

ϑύμασί τε ib. 1485. ϑύμασι βροτη- 

σίοις χαρεῖσα ib. 1524. δδεὶς τὰ τῆς 

ϑεᾶ ϑύματ᾽ εὐτύχει λαβὼν Iph. T. 329. 

d καθαρά μοι τὰ ϑύματ᾽ ἠγρεύσασθε 

ib. 1163. χαιρέτω ϑυμάτων Cy. 363. 

φανερὰ ϑύματα νερτέρων Ion. 1234. 

ἕτοιμ᾽͵ ἄγειν τὰ ϑύματ᾽ εἰς dós τάδε 

Her. F. 453. 

Θυμβραῖος. Θυμβραῖε "Απολλον Rh. 

224. Θυμβραῖον ἀμφὶ βωμὸν ib. 508. 

Θυμέλη, et dor. Aa. τὰν Φοίβε ϑυμέ- 

λαν lon. 114. δεξιπύρες ϑεῶν ϑυμέ- 

λας Sup. 65. ἐπὶ Κυκλώπων ϑυμέλας 

Iph. A 159. ϑυμέλας οἴκων πάτρας 

Ἰλιάδος Rh. 235. ὑπὲρ ϑυμέλας διο- 

ρίσαι lon. 40. πρὸς ϑυμέλας ἐρέσσει 

10. 161. πάριτ᾽ εἰς ϑυμέλας 10. 228. 

ϑυμέλαι χρυσήλατοι El. 713. 

Ovpóc. ϑυμῷ ῥέοντι Θρῃκὶ Hec. 1055. 

ϑυμὸς μέγας Or. 701. σχάσον--- 

ϑυμδ πνοὰς Ph. 457. ἔρωτι ϑυμὸν 

ἐκπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος Med. 8. τάχ᾽ 

ἀνάψει (sc. νέφος οἰμωγῆς) μείζονι 

ϑυμῷ ib. 108. ὅτῳ σὲ ϑυμὸς ἦγεν ib. 

310. ϑυμὸν ἐκπλήξασα 1b. 640. ἐν 

τλάμονι ϑυμῷ ib. 865. ἐκ ἀπαλλα- 

χϑήσομαι ϑυμδ; ib. 879. ϑυμὲ ib. 

1056. ϑυμὸς κρείσσων τῶν ἐμῶν βε- 

λευμάτων ib. 1079. παύσῃ ϑυμβ ib. 

1152. εἴ σοι ϑυμὸς Hip. 1087. ἀγή- 

ραον ἄλγεσι ϑυμὸν ib. 1114. πλη- 

ρᾶσα ϑυμὸν ib. 1328. βίᾳ ϑυμδ 

Al. 832. πρόμαντις ϑυμὸς An. 1073. 

ἄγεσα ϑυμὸν εἰς ὑπερβολὰς Sup. 480. 

μέτρια ϑυμῷ φέρειν ib. 556. ϑυμὸν 

ἐπαίρει σοὶ Iph. A. 125. ὑψηλόφρων 

ϑυμὸς ib. 919. ϑυμὸν πνέεσαι Rh. 786. 

ϑυμὸν ἐκπνέων Bac. 620. 9 ϑυμὸς 

jv πρὸ δίκας Her. 924. κάτασχε 

λέοντος ἀγρία ϑυμὸν Her. F. 1211. 

ἐκ ἐπ’ ἀγλαΐας ϑυμὸν---ἐκπεπόταμαι 

El. 176. συμβόλοισι τοῖς σοῖς πέ- 

πεισμαι ϑυμὸν Ib. 578. γυναικόφρων 

ϑυμὸς Er. fr. II. 54. Sup8 κρείσ- 

cova γνώμην ἔχειν Tel. fr. XVII. 

πολλὲς ὁ ϑυμὸς ὁ μέγας OXectv Fr. 

inc. XXIII.2. ὁ ϑυμὸς ἀλγῶν eorund. 

XXV. 
ἐξῇρεν ἄνω Fr. inc. B. 49. 

Θυοδόκος. 

Θυόειε. 

Θυοσκόος. 

Θύραζε. 

[2 ^N LJ ^ - Η - I 

ὁ ϑυμὸς αὐτὸν τῶν φρενῶν 

OYPA 

ὥστε ϑυμῶσαι φρένας Sup. 

581. σὺ μὴ ϑυμδ Iph. T. 1474. 

'Opésn 7 ἀδελφῇ τ᾽ ἐχὶ ϑυμὅμαι ib. 

1478. τοῖς δικαίοις Syl ϑυμᾶσθαι 

χρεὼν Bac. 672. πατρὸς Svpé&rat φόνῳ 

El.1115. τοῖς πράγμασιν ἐχὶ ϑυμδ- 

σθαι χρεὼν Bel. fr. XXIV. 3. ἴσως 

σοι ϑυγατέρος ϑυμόμενος Or. 749. 

ϑυμόμενος τεύξεται ϑυμδμένων An. 

748. μὴ τοῖς ἐμοῖς Svuépevoc λόγοι- 

σιν Sup. 476. ϑυμόμενος--- Θεῷ Bac. 

793. ποῖ φέρῃ ϑυμέόμενος ; Her. F. 

1246. ϑατέρα Svpepéve Pro. fr. II. 

1. χάλα τοκεῦσιν εἰκότως ϑυμεμένοις 

Hec. 403. βασιλέων Svpepévov op- 

yàc ἀφήρεν Med. 455. εἰς κέρας ϑυ- 

pépevot Bac. 742. δεσπόταις ϑυμό- | 

μενοι Her. F.277. πόλιν ϑυμεμένην 

παρηγορεῖτον Ph. 1457. πόύσει $v- 

μεμένην Med. 271. μάτην Svpepévy 
Sxi0 τῷ 

κτανᾶντί μὲ ϑυμεμένη Iph. T. 99333 

παύσομαι ϑυμεμένη El 1118. μηδὲ. 

τῷ ϑυμεμένῳ τὸν εὖ λέγοντα δυσμενῆ. 
Δηοῖ ϑυμωσαμένᾳ. 

Hel. 1359. μὴ τεθυμῶσθαι Seoic Fr. 

inc. LXXII. 2. ἤλασέν μ᾽ àv οἴκων. 

ib. 883. cf. Iph. A. 1369. 

Hec. 299. ποιβ 

φυγάδα ϑυμωθεὶς Or. 763. ἀνδρὶ Sv-, 

μωθεὶς φίλῳ Ph. 464. ἐν κακοῖσι ϑυ-᾿ 

μωθεὶς Fr. inc. B. 43. l. | 

δόμων ϑυοδόκων Ion. 511. 

ἐκτὸς ϑυοδόκων ἀνακτόρων An. 1168} 

ϑυόεντα βωμὸν Tr. 1061. 

Μαινάδας ϑυοσκόδς Bac. 

224. 
Θυοσκόπος. ἃ μένϑσιν τῶν ἐμῶν Svo- 

σκόπων βολὰς Rh. 68. 

Opa. ϑύραν τίς οἴξει pov; Cy. 500. 

πρὸ ϑυρῶν Hip. 171. £y δὲ κλήσατε 

ϑύρας μεσαύλες ΑἹ. 552. ϑύρας ἔχω» 

ükXjssc Iph. A. 340. ϑυρῶν Aárpo 

(Tr. 499. πρὸ τῶν ϑυρῶν ἑτῶτες ΟΥ̓ 

631. ϑύραισιν εὐπρεπὲς φαίνειν πρόσ- 

ωπον El. 1074. 1 

τά τ᾽ ἔνδον εἰσὶ, τά re ϑύραζε 

δυσυχεῖς Or. 608. ϑύραξε ἐξιόντι 

Iph. A. 1161. ϑύραζε τῶν νόμων Bac 

331. ϑύραζε ἀξίαν v8 μηδενὸς Meleag 

fr. XII. 2. | 

Θύραθεν. αἱ ϑύραθεν εἴσοδοι γυναικῶ, 

An. 953. ὡς ϑύραθεν εἰκάσαι Her 

Ἐ.713. εἰσιόντι ϑύραθεν El. 70... 

Ovpaioc. ϑυραῖος ὧν Or. 808. Αἱ 

493. et Antiop. fr. XXXIX. 23€ 
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Her. 343. ϑυραῖος ἐλθὼν δόμες Ion. 
702. δόλον Svpaiov El. 832, £y ϑυ- 
Ραίοις Med. 217. πρὸς ἄνδρας ϑυ- 
ραίος Hip. 409. παῖδας ϑυραίες 
Melan. fr. XII. 9. χειρὸς Svpaíac 
Esse Ph. 855. γυνὴ Svpaioc 
Al. 808. Svpaís πήματος ib. 781. et 
1017. et Svpaíev πημάτων ib. 817. 
et El. 291. ϑυραῖον κῆδος Al. 831. 
ϑυραῖα φρονήματ᾽ ἀνδρῶν Hip. 395. 

Ovperpov. δόμων ϑυρετρα---μοχλοῖσιν 
ἐκβαλόντες Or. 1474. κλῇδες ἀνῆκαν 
ϑύρετρ᾽ ἄνευ ϑνητῆς χερὸς Bac. 448. 
μοχλεύει Svperpa Her. F. 999. 

Ovpsouavic. d) ὑπὸ ϑυρσομανεῖ--- 
δινεύεις Ph. 798. 

Θύρσος. ϑύρσον δὲς εἰς χεῖρα Bac. 25. 
ἀνὰ ϑύρσον τινάσσων ib. 80. ϑύρσω 
κροτῶν γῆν ib. 188, παύσω κτυπᾶντα 
ϑύρσον ib. 240. etc. & βρομίῳ kexa- 

purpéva ϑύρσῳ Her. F. 890. ὕρσες 
"᾿πνάπτειν Bac. 176. ἐκ κισσίνων ϑύρ- 
σων ib. 710. ϑύρσοισι καθαπτὸς Hyp. 
E T. 1. 
Θυρσοφορεῖν. ϑυρσοφορεῖς ϑιάσος Bac. 
07. 
)υρσοφόρος. Βάκχαι ϑυρσοφόροι Cy. 64. 
)υσία. ϑῦσαι ϑυσίαν Iph. A. 673. ὁρᾶτε 
τήνδε ϑυσίαν ib. 1592. ϑυσίαν ἐλέγ- 
xev Iph. T. 1081. ἃν ἔχει ϑυσίαν 
Cy.365. τριταίαν καρύσσεσιν ϑυσίαν 
ΕἸ. 172. ϑυσίας ἀπηλλάχθαι !}. 1137. 
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ϑυσίαν ἄπυρον παγκαρπείας δέξαι Ἐν, 
inc. CLV. 4. χαροποιῶν ϑυσιῶν ἄπο 
καταπαύσας Hec. 918. αἱμόῤῥαντοι 
ϑυσίαι ΑἹ. 132, ϑυσίαις ἥδεται βρο- 
τοκτόνοις Iph. T. 384. δέξαι ϑυσίας 
ib. 464. τὰς ἐνθάδε ϑυσίας ἐπι-(.- 
μεσθα ib. 491. φρδδαί σοι ϑυσίαι Tr. 
1071. ἐδ᾽ ἦσαν ϑεῶν ϑυσίαι Hel. 
1840. ϑυσίας à σεβίζασα ϑεοῖς ib. 
1372. παϊῖδα---λαβὼν πρὸς----ξυσίας, 
ἃς ϑεοῖς ὡπλίζετο Ion. 1124. ϑυσίαι- 
σι---τίμιον ἀνάξει Her. Ἐ΄, 1332. 

Θυτήριον Iph. T. 243, 
Θυώδης. ϑυώδει καπνῷ An. 1025. 
Θῶκος. ϑώκοις ἀρχικοῖς ἐνήμενοι Phi. 
£r. V E. 

Θωπεία. ὑποτρέχων σε ϑωπείᾳ Οτ. 
669. δῦλον ϑωπείας OxAe Fr. inc. 
IV. 3. 

Θωπεύειν. δοκεῖς ἄν μὲ τόνδε ϑωπεῦσαι 
Med. 368. σάφ᾽ ἴσϑι μή με ϑωπεύ- 
σοντά σε Her. 983. 

Θώπευμα. γλυκεῖαι ἧσσον εἰς ϑωπεύ- 
para Sup. 1103. 

Θώραξ. ϑώρακ᾽ ἐχίδνης περιβόλοις 
ὡπλισμένον lon. 993. γεανίαν ϑώ-. 
ρακα Her. F. 1095. 

Θωΐσσειν. τί ϑωύὔσσεις ; Tr. 154. τάδε 
Soiccov Hec. 11δ. ϑωΐσσων κυνα- 
γέτας Bac. 869. κυσὶ ϑωΐὔξαι Hip. 
219. ϑωύξασα Or. 168. 

Θώψ. ϑῶπα λόγον Syl. fr. II. 5. 

I. 
à, partic. exclamandi, hei. 
852. 
&, Subst. vox. σύριγγος ἰὰν κατακέω 
Rh. 553. 
lakxoc, nomen Bacchi Bac. 794. 
ἴακχον giày μέλπω Cy. 69. 
vv ἰάκχοις Pal. fr. V. 4. 
άλεμος. ἰαλέμῳ. αὐϑιγενεῖ Rh. 895. 
οἷος ἰάλεμος "Tr. 600. ἰαλέμῳ τὲς 
ϑανόντας ἀπύεις ib. 1304. ἰαλέμων, 
᾿αλέμων Or. 1391. ἰάλεμοι ματέρων 
Ph. 1040. ἰάλεμοι παρϑένων | ib. 
1041. 
ἄσϑαι. τῷ νόμῳ ἰώμεϑ᾽ αὐτὰς Bel. 
BOXIX. 3. ϑεῶν ἀνάγκας ἰᾶσϑαι 
Dic. fr. VIT. 6. ἁμαρτίαν---ἀδικέαν 

Hip. τ᾽ ἰώμενος Or. 0649. τήνδ᾽ ἰωμένη νό- 
cov Hip. 597. ἰάσατ᾽ ἤδη μᾶλλον 
Fr. inc. LXVII. 92. τελαμῶσιν ἕλκη 
τὰ σ᾽ ἰάσομαι Tr. 1232. δύσγνοιαν 
ὅστις τὴν ἐμὴν ἰάσεται Her. F. 1107. 

τυμπά- ᾿Ιάσιμος Or. 399. 
᾿Ιάσων, nom. propr. Med. 8. et passim 
per hoc drama. 

Ἰατρεύειν καλῶς Fr. inc. CLXI. l. 
Ἰατρός. ὡς ἰατρὸν τῶνδ᾽ ἀφίγμεϑα 
Sup. 253. τλήμων ἰατρὸς Tr. 1233. 
T8 γήρως μοι---ἰατρὸς γενᾶ Ion. 740. 
συμφορᾶς κακῆς ἰατρὸν εὑρεῖν El. 70. 
πρὸς τὴν νόσον τοι καὶ τὸν ἰατρὸν 
χρεὼν ἰδόντ᾽ ἀκεῖσϑαι Bel. fr. XVIII. 
l. μέλλων ἰατρὸς x. τ. À. Fr. inc. 
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LXVII.1. ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ἔλ- 

. «ecu. βρύων eorund. CCXI. ἰατρὸς 

ἐκ ἐπιτήμων κακῶν Fr. inc. B. 43. 3. 

᾿Αντιγένη τὸν ἰατρὸν---ἄσπασαι Epist. 

11. ὡς ἰατροῖς πρᾶγμα μηνυξῇ Hip. 

296. ὡς ἦν μόχϑος ἰατροῖς μέγας 

Inus fr. V. 5. 
'lajew. πᾶ--τὸν ὑπασπίδιον κοῖτον 

ἰαύει; Rh. 740. γεραιὸν πόδα δεμ- 

γνίοις ἰαύων Ph. 1533. 

Ἰαχεῖν. ἰαχείτω γᾶ Κυκλωπεία Or. 

963. ὀλολύγματα ἰαχεῖ Hel. 1502. 

αἵλινον ἐπ᾽ εὐτυχεῖ μολπᾷ ἰαχεῖ Her. 

F. 349. κἀρυξ ἰάχει :EIZ07-209a- 

vára ἀμφὶ φόβῳ ἰάχησε Or. 824. ia- 

χἤσατε ἐρανῷ Her. 752. ἰάχησε s&- 

ya x. τ. X. ΕἸ. 1180. à δ᾽ ἴαχεν; 

ἴαχεν Or. 1465. ἠϊόνες ἅλιαι ἴαχον 

Tr. 898. πότερον νέκυν ὀλόμενον 

ἰαχήσω; Ph. 1308. τὸν ἀεὶ χρόνον 

--ἰαχήσω ib. 1522. μέλος εἰς Τροίαν 

ἰαχήσω Tr. 515. τὸν 'Aíóa χορὸν 

ἰαχήσω; Her. F. 1027. 

Ἰαχὴ; et dor. iaxá. ἰαχὴ σὴ ἄδικος 

&. T. X. Hel. 1161. ᾿ἰαχᾷ δόμων S0- 

ρετρα--- ἐκβαλόντες Or. 1474. ἰαχᾷ 

Ξεναγμὸς ἦν ὅμοιος Ph. 1047. ςε- 

νακτὰν ἰαχὰν ib. 1311. ἄϊες ἰαχάν ; 

Med. 149. cf. v. 204. ἰαχὰν κλύω 

Hip. 584. καλαμόεσσαν tsacav ia- 

xiv Iph. A. 1039. βάρβαρον iaxàv 

ἐξαυδάσω Iph. T. 180. ὑπ᾽ αἰόλας 

ἰαχᾶς ὕμνων lon. 499. ἰαχὰν ἀοιδὰν 

El. 143. βοάσατ΄᾽---ἰαχαῖς γύμφαν 

Τι. 337. πλανάτας ἰαχαῖς ἀναπάλ- 

λων Bac. 149. 

Ἰάχημα. 
Iph. A. 1045. 
μαρωπὸς Her. Ε΄. 883. 

"[axoc. νεκρῶν ἴαχον ΤΥ. 1229. * 

Ἴδα, vel Ἴδη, nom. montis. Hec. 644.|'Iópósew. δεῖ με---εἰς τόνδ᾽ αὖϑις ἱδρῦ- 

Or. 1383. Hip. 1253. Iph. A. 76. 
et 1285. Rh. 282. et 551. Tr. 976. 

Cret. fr. I. 1. Pal. fr. V. 2. et Fr. inc. 

CI. 
Ἰδαῖος. 'lóaiov βόταν Hec. 944. διὰ 

τὸν ὀλόμενον ᾿Ιδαῖον IMápw Or. 1364. 

cf. An. 707. Iph. A. 1289. et Hel. 

99. Ἰδαῖον εἰς κευϑιμῶνα Hel. 24. 

Διὸς Ἰδαίθ Cret. fr. II. 11. "Ióatotc 

ἱςοῖς Tr. 199. 'Ióaía κόνις Hec. 325. 

Ἰδαίαν ὕλαν ib. 631. '"Ióaía μᾶτερ 

Or. 1454. ᾿ἸΙδαέαν £c νάπαν An. 274. 

' δαίαν πόλιν Hel. 664. 

Θέτιν ἰαχήμασι --- κλείεσαι Ἰδὲ Hec. 563. et 1041. 

ὄφεων ἰαχήμασι μαρ- 29]. An. 249. etc. 

᾿Ιδαίαισιν 
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γυναιξὶ Hec. 354. 
σχοις Iph. A. 575. "Ióaíav νυμφᾶν 

σκοπιὰς Hel. 1340. Ἰδαίων ἐρίδων 

ib. 1524. Ἰδαῖον κάρα Or. 1380. 

Ἰδαῖον λέπας Án. 295. Rh. 287. et 

Inus fr. VI. 2. πυρὶ Ἰδαίῳ Hel. 

198. Ἰδαῖα κισσοφόρα νάπη Tr. 1066. 

Ἰδαῖα φάρη El. 317. 
Ἰδέα. τὰ ὄργι᾽ é&&i τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά 

σοι; Bac. 471. 

Ἰδίᾳ. adverb. ἰδίᾳ ἑκάτῳ Hec. 908. 

ἰδίᾳ γυναικῶν αἰχμαλωτίδων séyat ib. 

1016. ἰδίᾳ πρὸς ἐχϑρῶν Or. 445. 

ἰδίᾳ λυπρῶς Ph. 1213. εἴς τε βολευ- 

τήρια, ἰδίᾳ τε An. 1099. ἰδίᾳ δοκῆ- 

σάν σοι τόδε; Sup.129. ἰδίᾳ νοσᾶσα 

Τρ. Α. 982. ἰδίᾳ πράσσων 1b. 1800, 

ἰδίᾳ σϑένων τις Hel. 792." ἰδίᾳ εὑ- 

τυχεῖ Ion. 770. ἰδίᾳ χωρίσας ποτὸν 

ib. 1035. τὰς Μυκήνας ἡμεῖς ἰδίᾳ, 

Tel. fr. XX. 2. ὅσα πρὸς ἡμᾶς ἰδίᾳ 

πέπρακταί σοι καλῶς Epist. IV. ἀφ᾽ 

ὧν αὐτὸς ἔπαϑόν τι ἰδίᾳ 1b. 

Ἴδιος. ἰδίοισιν ὑμεναίοισι Or. 557. 

ἐξ ἰδίας ἀνοίας Hec. 640. γλώσσηξ, 

ἰδίας Ion. 101. μορφὴν ἰδίαν Chry. 

fr. VIL. 14. ἴδιόν τε πρός σε βέλος: 

μαι εἰπεῖν Hec. 978. ἴδιον ἔγκλημα 

Or. 764: φίλων ἐδὲν ἴδιον An. 870... 

πρὸς κέρδος ἴδιον Sup. 413. εἰς ἄγ- 

xoc ἴδιον Iph. T. 953. λέξω ἴδιον 

τῦτο El. 633. ἴδιον ἐδὲν ἔχομεν Alex, 

fr. XII. 6. ὄτοι τὰ χρήματ᾽ ἴδια κέκ-" 

τηνται βροτοὶ Ph. 558. ἴδια προσ- 

S£oSai κακὴ Her. 147* ᾿ 

Ἰδιώτης. ἰδιῶται πολλοὶ Epist. IV. 

Or. 144. δε 

Ἰδαίαις παρὰ pó- 

que γραμμάτων ἐκ ἴδρις Thes. fr. 

cule "D 

σαι δόμον Αλκητιν ΑἹ. 844. τόνδε, 

παῖδα εἰς Spóvec τυραννικὲς ἵδρυσον. 

Ion. 1573. Πενϑέα ἱδρύσας e di 

νων ὄζων ἔπι Bac. 1068. ἀτοίχθε, 

περιβολὰς σκηνωμάτων ὀρϑοτάταις 

ἱδρύετο Ion. 1134. ὃς---ΦΣΟἃπαρτὲς ἄνακ- 

τας τῆσδε γῆς ἱδρύσατο Ph. 1015. 

ἐνταῦϑα ἵδρυσαι βρέτας Iph. T. 1486. 

ναῶν ἕδρας ἱδρυσάμεσϑα Cy. . 5. 

τόνδ᾽ ἐς οἶκον Πρωτέως μ Spbedro | 

Hel. 46. ὃν καλλινίκα δορὸς ἄγαλμ᾽ 

ἱδρύσατο Her. F. 49. φΞρατόπεδον ἐν 

ἀσφαλεῖ---ἰ ρύσεται Her. 398. τρόπαι 

"T 
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ἱδρύεται ib. 786. ἹἹππολύτῳ ὠνόμα- 
εν ἱδρύσϑαι ϑεὰν Hip. 98. ἀνω- 
φελὴς κατ᾽ οἶκον ἵδρυται γυνὴ ib. 639. 
ὅτως ἀγείτων οἶκος ἵδρυται ῥίλων ; 
El 1130. ὅπη γῆς μα ΚΟ ταν ἱδρυ- 
μένος Her. 19. φήμη τις οἴκων ἐν 
“μυχοῖς ἱδρυμένη Hel. 826. 
Ἵδρυμα. τὸ σὸν ἵδρυμα Sup. 631. 
rà Νυμφῶν ἱδρύματα Bac. 949. ϑεῶν 
ἱδρύματα Dan. 3. 

“Ἰδρώς. πλείων τοῖς ὁρῶσιν ἐςκάλαξ᾽ ἱδρὼς 
ἜΡΗ. 1307. ἴτυος ἐν περιδρόμοις ἱδρὼς 
Tr. 1197. ἱδρῶτα σώματος sátov ἄπο 

Bac. 620. ἐξεϑυμία σμύρνης ἱδρῶτα 
Ton. 1175. 
ἡϊέναι. εἶμι Ph. 617. 1004. et 1016. 
“πρὸς τόνδε δ᾽ εἶμι Hec. 1196. καϑ' 
760!» εἶμι Or. 549. ἐκ ἐκποδὼν tre ; ib. 
11447. à! ᾿Αχέροντος ἰέναι Ph. 1392. 
UrÓNume εἶμι πρὸς τὸ καρτερὸν Med. 394. 
εἶμι τλημονεξτάτην ὁδὸν ib. 1067. ἐπ’ 
ἄλλον εἶμι βελτίω λόγον Hip. 292. 
εκ εἶ γεκροῖσι---προσωφελήσων ; Sup. 
826. δράσων τάδ᾽ εἶμι ib. 346. ἐξ 

εἶσί τις τιμωρία ib. δ46. εἰ μὴ---- 
εἶσιν εἰς Φϑίαν Iph. A. 103. ἐπ’ 
- ἄλλας εἶμι μηχανάς τινας ib. 413. 
εἶμι, ὅπερ εἶ σὺ viv ib. 480. εἰς τέρ- 

Ψιν εἶμι Iph. T. 797. πέμπε φίλες 
- lévat ποτὶ σὸν λόχον Rh.26. ἐκ εἶσι 
γαίας εἰς μελάγχιμον πέδον ib. 262. 

ἐς ταὐτόν ποτε ὄτ᾽ &icw.—ib. 969. 
πέλεκυν, ὃς εἰς τράχηλον τὸν ἐμὸν εἶσι 
Mr. 862. ζῶν cio ἐς die ib. 449. 
ὄνομα γᾶς ἀφανὲς εἶσιν ib. 1329. 
δδὲς ἐρήμες ἴμεν Dac. 839. 
γε pasoic εἶσιν; Ογ. 206. σφαγῆς 
“πρὸς τὸ δεινὸν εἶμ᾽ ἐγὼ Her. 562. τίνα 
“γάμον εἶμι; El. 1199. κάτω γῆς εἷ- 
mv ἄτρα Syl. fr. 11. 4. ἴϑι Ph. 1676. 
ἴτω Med. 798. et Her. 456. ἴϑι vadc, 
AS πρὸς βωμὲς Hec. 146. ire, ire, 
JMóXere ib. 1093. ic πρὸς λιμένας 
σκηνάς τε ib. 1293. 1S9, ὦ τέκνον 
μοι Οὐ. 194. ἀτρέμας ἴϑιε ib. 150. 
ἐρεβόϑεν ἴϑι ib. 177. τόδ᾽ à» ἵτω ib. 

J.. 19 εἰς ἀγῶνα δεῦρο ib. 1342. 
ἤτω----γαυρόμενος ib. 1532. ire yy 
καὶϑ' ὁδὸν ib: 1682. iru μοι πῦρ, ἴτω 
δὲ φάσγανα Ph. 524. χαίρων t3vib. 
928. δὲ Al. 816. VS. εἰς φυγὰν rá- λάιναν Ph. 1704. ἴτω νυν Med. 699. 
ἐν ὡς τάχιτα ib. 974. κατὰ χϑονὸς 
ἴτω ΑἹ. 622, 18 ὑποχϑόνιοι An. 516. 
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ἴτω φῶς, γάμοι τε Sup. 1025. 1$ 
ἐρέσσων σὸν πόδα Iph. A..138. . ἴξζω 
spareía διαλυϑεῖσα 10. 4905. ἴτω Aa- 
ναΐδαις εὐφημία ib. 1470. ἔτ᾽ ἐπὶ δεσ.- 
μὰ Iph. T. 1205. ἴτωσαν εἰς σὴν 
γαῖαν ib. 1480. ἔτ᾽ ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ τῆς 
σωζομένης μοίρας ib. 1490. πέλας 
rtc (9c Rh. 685. 1r é&ri ráAawav 
δέλειον ἁμέραν βία Tr. 1330. ἴτω 
δίκα φανερὸς, ἴτω ξιφηφόρος Bac. 990. 
84. οὔ 1010. sq. ἵτω Μάρων Cy. 6012." 
ἴτω πέλας Hel. 850. ἴτω ὑπόπτερον, 
SC. τὸ γεῖκος ib. 1252. ἴτω ξύναυλος 
βοὰ χαρᾷ El. 879. ἴϑι μοι πόλιν 
Cresph. fr. IV. 9. ἤτω μὲν πῦρ, ἴτω 
δὲ φάσγανα Syl. fr. II. 1. ἴωμεν εἰς 
δόμας El. 787. λόγος ἐξ ἀδοζέντων 
ἰὼν Hec. 294. ἐς Τροίαν ἰὼν Or. 378. 
διπλῆς μερίμνης διπτύχες ἰὼν ὁδὲς lb. 
632. “ἄλλ᾽ ἔπρασσ᾽ ἰὼν ib. 1440. διὰ 
πάσης ἰόντα συμφορᾶς Hip. 543. πα- 
τρὲ τῷ σῷ διὰ φιλημάτων iov An. 417. 
εἰς ἄγρας ἰὼν Sup. 885. οἴκοϑεν 
αἰσχρῶς ἰὼν Iph. A. 1187. ἐὼν κατὰ 
σόμα Rh. 511. διὰ λόγων ἰόντ᾽ ἐμξ 
Tr. 916. βακχεύσεις ἰὼν Bac. 343. 
ὡς Táxtz ἰὼν Cy. 240. ἰόντι δῆϑεν 
ὅτι συνήντετο lon. 831. eic Θήβας 
ἰὼν Alcmzon. fr. XVI. 2. ἐπὶ ταὐτὸ 
78r ἰόντε Ιοῃ, 1318. ἄλλων ἰόντων 
Sup. 1192. κατὰ Μᾶσαν ἰόντες Yon. 
1091. τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ἄπο ἠχᾶς ἰέ- 
σης Sup. 89. λόγχης ἰόσης πρόσϑεν 
ὀμμάτων πυκνῆς ib. 851. ἰόσης τῆς 
τύχης Iph. A. 441.. i8g' εἰς Πηλέως 
μέλαϑρα Iph. T. 375. ἀκάτα μέσον 
πέλαγος i&cac (i. e. ἰόσης) Tr. 1101. 
μὴ διὰ γλώσσης ἰὸν Sup. 112. εἰς 
ἀνδρὸς ἤει λέκτρα Or. 558. πρὸς πέ- 
τρας ἤει Iph. T. 1406. Πλειὰς ἤει με- 
σοπόρϑ δι αἰϑέρος Ion. 1152. 

Ἱέναι. à γὰρ inc ἐρίας πνοὰς Hec. 
900.. ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ Ph. 
1253. ef. Rh. 63. τὸ τᾶς ᾿Αφροδίτας 
(se. βέλος) tuoi ἐκ χερῶν Hip. 533. 
ἃ $c ᾿Ἐριννῦς ἱέναι μιμήματα Iph. 
T. 294. ἕεμεν ποέμνας ἐς ἄκρας Rh. 
20]. ἱέναι πέτρας ἄπο Her. F. 320. 
ἵει (in imperat. mitte) λιτὰς εἰς Sed 
El.592. ἵει ἐφ᾽ ἑπτὰ Πλειάδων ἔχων 
δρόμον Phagth. fr. VIII. 1. ἐπὶ Kv- 
κλώπων ἱεὶς ϑυμέλας Iph. A. 152. 
παίει σιδήρῳ λαγόνας εἰς πλευρὰς ἑεὶς 
Iph. T. 298. πᾶσας φϑογγὰς icica qp 
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Hec. 338. τὸν πολύκαρπον βότρυν 

ἱεῖσα Ph. 938. δακρυόεσσαν ἱεῖσα 

πενϑήρη ib. 827. ἰήλεμον οἰκτρὸν ἱεῖ- 

cav Sup. 281. πολλὰς ἱείσα μετα- 

βολὰς ὀδυρμάτων Iph. A. 1101. γα- 

pov ἱεῖσα γοερὸν Hel. 188. διαπρύ- 

Bip» ἑξντα kéAaDo» 0. 18.295: «9Bupug- 

“σὸν ἵει νᾶμα πυρὸς Med. 1187. ἵεσαν 

φυγῇ πόδα Rh. 798. ϑύρσες ἵεσαν 

δ αἰϑέρος Dac. 1097. ποίμναις ἐχ 

ἵει ϑαλερὰς βοσκὰς Hel. 1340. πρὸς 

ἔργον πάντες ἵεσαν χέρας El. 799. 

ἧκεν ἀρὰς Ph. 1373. ἀντίμολπον ἧκεν 

ὀλολυγῆς μέγαν κωκυτὸν Med. 1176. 

σὲ---ἣ ((. e. ἧκα) ἐς εὐὐδρε πατρὸς 

δίνας Rh. 997. γυμνὰ ἐκ πέπλων 

μέλη ἧκεν Ion. 1209. αἱ σάρκα φω- 

νήεσσαν ἥσεσιν 'Tr. 440. νεὼς σκά- 

φος ἥσω "mi πόντον Σικελὸν Cy. 699. 

φωνὴν ἥσει χϑὼν Her. Ε. 1298. ἵεται 

ξίφος κελαινὸν Bac. 628. ἱέμενος εἰς 

ὄρεα Φρύγια ib. 140. φάσγανα ἐκ χει- 

ρὸς ἱέμενοι Οὐ. 1304... ἵππιον ἅρμα δὲ 

αἰϑέρος ἱέμενοι Hel 1512. κατ᾽ ὄρη 

ἱεμένα (pro £vq) Ph. 154. νήματα 

ἵετο πέδῳ Or. 1433. ψῆφος, ijv" Apet 

Ζεὺς εἴσατο Iph. T. 946. ἄλλαν ἐπ᾽ 

αἶαν ἱέμενον Hip. 1125. ἵετ᾽ εὐϑὺς 

ἀναρπάσας ὅπλα Sup. 698. ἀμφὶ 

νῷϑ᾽ ἵετο κόνις El. 478. ἀνορόφοις 

εἴνται πέτραις Bac. 38. 

Ἱέραξ. ἱέρακ᾽ ἰδῦσαι An. 1142. 

Ἱέρεια. πρώτη ἦρξεν ἱέρεια φόνϑ Bac. 

1112. ἐνέρων ἱέρειαι Or. 261. 

Ἱερεύς. ἱερεὺς &résm τῶδε Hec. 224. 

Θάνατον εἰσορῶ ἱερῆ ϑανόντων ΔΙ. 

25. ἱερεὺς---ἐπεύξατο Iph. A. 1578. 

βοᾷ ἱερεὺς ib. 1584. ἱερεὺς ἦν ὃ γεν- 

νήσας πατὴρ Iph. T. 800. τίς ἱερεύς ; 

Her. F. 451. 

'Iepía. ἱερίαν τίϑησί με Iph. Τ. 94. cf. 

v. 1399. 

"Iepóc. ἱερὸς Κολωνὸς Ph. 1701. Σε- 

μέλας Síacov ἱερὸν ib. 1744. ἱερὸς 

ὅτος τῶν κατὰ χϑονὸς ϑεῶν Al. 76. 

ἱερὸν νεκρὸν Sup. 935. τύμβον ἱερὸν 

ib. 981. ἱερὸν ópícavr ἔχειν Iph. { 

969. ϑαλλὸν ἱερὸν ἐλαίας ib. 1101. 

χῶρος ἱερὸς ib. 1452. ἱερὸν Ὑμῶλον 

Bac. 64. λωτὸς ἱερὸς ib. 161. ἱερὸς 

ὁ πλόκαμος ib. 494. Σεμέλας ἱερὸν 

ἀμφὶ τάφον ib. 597. ἱερὸς λιμὴν ΟΥ. 

99]. τὸν ἱερὸν τρίποδα Yon. 512. cf. 

El. 980. τὸν ἱερὸν ὡς κτείνεσαν Yon. 

'püc χώρας ἄπο Med. 826. Ἴλιον ἱε- 
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1924. τὸν ἱερὸν βότρυν Hyp. fr. Ha jd 

ἱερὸν αἰϑέρα Melan. in fin. annott. οἵ. 

Fr. inc. CXXXVIII. ἱερὸν ὄχϑον Fr. 

inc. XCIV. 2. ἱερὲς πτόρϑες Hec. 

459. ϑάκοισιν ἐν ἱεροῖσιν Ph. 847. 

ποταμῶν ἱερῶν Med. 410. et 846. 

ξὺν ἱεροῖς Iph. A. 674. ὄντες ἱεροὶ — 

Iph. T. 469. ἱεροὶ φύλακες ib. 1027. | 

ἱερὰς ςολμὲς ΤΥ. 258. Ox Sotc ἱεροῖ- ὁ 

σιν ib. 798. vápSmkac ἐς ἱερὸς Hel. 

1377. κρατῆρας ἱερὸς Ion. 1195. i&- | 

pàv Tr. 123. μετὰ τὰν ἱερὰν Θησέως ᾿ 

χώραν ib. 218. Πέργαμον ἱερὰν ib. | 

1065. Σαλαμῖν᾽ ἱερὰν ib. 1096. εἰς 

νύχϑ᾽ ἱερὰν Ion. 85. μυρσίνας ἱερὰν 

φόβαν ib. 120. ὦ νὺξ ἱερὰ And. fr, 

XXVIII. 1. αἰϑέρος ἱερᾶς ib. 43 

δρόσοι ἱεραὶ Ion. 117. σκηνὰς ἐς ie. 

ρὰς ib. 806. et ἱεραῖσιν ἐν cknvatiou 

ib. 982. ἀνὰ--οσσας ἱερὰς νάπας 

El. 440. "Ióac ὄρος ἱερὸν Or. 1383. 

cf. Ph. 241. ὦ Θήβας ἱερὸν τεῖχος! 

Hip. δῦδ. ἱερὸν κῦμα ib. 1206. ἱε- 

ρὸν ὄμμ᾽ αὐγᾶς Iph. T. 194. πῦρ᾽ 

ἱερὸν 1b. 626. et ἱερὸν κεραυνοφαὲς πῦρ. 

Tr. 1102. ἄγαλμα ἱερὸν lph. T 

1441. ἱερὸν ξόανον Tr. 525. νεβρί- 

δος ἱερὸν ἐνδυτὸν Bac. 138. εἴδωλον. 

ἱερὸν Ἥρας Hel. 1150. ἱερὸν τὸ σῶ- 

μα τῷ ϑεῷ δίδωμ᾽ ἔχειν Ion. 1285. 

Θήβας ἱερὸν κατ᾽ ἄςυ Her. F. 764. 

ἱερὸν φῶς ib. 797. ἱερὰ séppara Sup. 

36. conf. Ion. 1389. ἱερῶν δαπέδων, 

ἄπο Sup. 271. ἱερὰ maíypara Bac. 

161. μὰ ἱερὰ κύματα Cy. 264. sé 

φεσιν ἱεροῖς Ion. 104. bódcpaS ἱερὰ 

ib. 1141. 2) ἱερὸν, subst. templum, sa: 

crificium. φλέγω λαμπάσι τόδ᾽ ἱερὸ; 

"Tr. 310. ἱερὸν τῆς Δέκης Hel. 1008. 

ἐν ἱερῷ τραφεὶς Ion. 1190. εἰς ποῖο 

ἱερὸν εἶμι; Her. F. 1288. Πειϑᾶς ie. 

ρὸν Antig. fr. IL. 1. ἐκ ἔςι Πενία 

ἱερὸν Ar. fr. XXV. 1. ϑεῶν ip 

φέρειν Hec. 804. ἁγνοῖς ἐν ἱεροῖ, 

Λοξία An. 1066. ἱερὰ ἐξεπίμπλασα. 

φόβῳ Sup. 722. ἐν ἱεροῖς εἶπε lp 

A. 358. παρ᾽ ἱεροῖς ib. 1490. ἐερι 

τῶν κεκμηκότων "Tr. 96. τὰ ἱερὰ νύκ 

τωρ, ἢ peS ἡμέραν, τελεῖς ; Dac. 485 

ἱερὰ καϑίζειν Ion. 1317. λείπων itp. 

ib. 1331. ἱερὰ καϑάρσι᾿ οἴκων Hel 

F. 922. ἀνέορτος ἱερῶν El. 310. ip 

εἰς χεῖρας λαβὼν ib. 826. ᾿ 
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Ἵξζειν. I  Ayapépvovoc ἱκέτις γονάτων 
Hec. 147. ἵξω κλίνης ἐν μέσῳ ib. 
1150. ἐπὶ κώπᾳ πηδαλίῳ τε ἵζει Al. 
448. ἵζειν κλωπικαῖς ἕδραις Rh. 512. 
ἷζε πυρᾶς ἔπι Ion. 1258. τὰς ἀδίκας βωμὸν ἐχ ἵζειν ἐχρῆν ib. 1314. πρὸς 
πλεσίαν τράπεζαν ἵζεσα Hel. 303. Spóvec, ἐν οἷσιν iZe AI. 949. ἐλϑὼν 
ππκοῖλον μυχὸν Σηπιάδος ia An. 
1267. μήτ᾽ ἀλσώδεις lia κρήνας Iph. 
A141. cic Spóvec y s παλαιὸς lon. 1618. τύραννος ἱζόμην Cress. i" X. 2. 

ἐκεῖνον, μὴ κτείνειν τέκνα Iph. A. 1015. ἱκετεύομεν,-- μὴ τλῇς φίλες κτανεῖν Ογ. 286, λέκτρων ἱκετεύομεν φυγὰς Hel. 805. σ᾽ ἱκετεύω τόδε ib. 48. ἱκετεύετε--- Κύπριν 10. 1030. σὲ, τὰν ὠδίνων λοχίαν---- ἱκετεύω Ton. 454. ἱκετεύω ἀμφὶ σὰν γενειάδα---προσπιτ- νῶν Her. F. 1206. vid. etiam El. 302. et 332. ἁλίαν πέτραν---λιταῖς ὡς ἱκε- τεύων An. 539. ikerebovré νιν Hel. 831. cf. v. 987. μ᾽ ἱκετεύοντες Iph. A; 1002. ἱκετεύεσά σεν. 526. ἀνό- νητά γ᾽ ἱκετεύασαν ἐκσῶσαι βίον Her. F./216: 8:989 ἱκέτευσά σα τυχεῖν Med. 338. ὀρέξας ἱκέτευσε δεξιὰν Her. 844, ἱκετεύσατε---εὐτεκνίας-.- κύρσαι Ion. 468. ὥς νιν ἱκετεύσω με σῶσαι Or. 795, οἶμαί νιν ἱκετεῦσαι τάδε Iph. A. 462. 
"Irernpía. ἱκετηρίαν γόνασιν ἐξάπτω σέϑεν τὸ σῶμα r&pgóy Iph. A. 1216. Ἱκέτης. ἱκέτης ἀφύλλε cóuaroc ἐζάπ-. των λιτὰς Or, 382. ἱκέτης “Ἑλένης γόνασι προσπεσὼν ib. 1332. σὸς ἱκέ- τῆς καὶ πόλεως ἥκω σέϑεν Sup. 114. σ᾽ ἐῤῥύσατο ἱκέτην γενόμενον Iph. A. 1156. ἱκέτης γίνε πατρὸς ib. 1242. τὸν ἱκέτην ἄγειν βίᾳ Her. 255. τὸν ἱκέτην ἐ ϑέμις κτανεῖν Fr. inc. CLXXX. 2) dor. ἱκέτας. μαςὸν ixéray αἰρομένα Ph. 1569. τ ΩΝ ἀμφὶ τέκνων μ᾽ ἱκέταν Sup. 280. 3) plur. παίδων ἱκετῶν πιτνόντων Med. 863. ἱκέτας δέχεσϑαι Cy? 399." Nictrad ka Se ó- peo Sa βώμιοι ϑεῶν Her. 33. cf. v. 70. 95. 124. 197. 225. 247. 346. 418. 509. 757. et 955. 

Ἱκέτιο. ic ᾿Αγαμέμνονος ἱκέτις γονά- των Hec. 147. μαξὸν ἱκέτις ἱκέταν αἰρομένα Ph. 1562. πρὸς τόδ᾽ ἄγαλ- μα ϑεᾶς ἱκέτις An. 115. τίνος ἀγαλ- μάτων ἱκέτις ὁρμάϑω ; ib. 860. βέλει νιν ἱκέτιν σὸν περιπτύξαι γόνυ ; Iph. A. 992. μνῆμα προσπιτνῶ τόδε ἱκέτις Hel. 65. cf. v. 900. et 1954. ἀντιάζω σ᾽ ἱκέτις ἐξειπεῖν τάδε lon. 1119. ἱκέ- τιν ἃ ϑέμις φονεύειν ib. 1956. ἱκέτιν πρὸς ἁγνοῖς ἑςίας ϑάσσειν βάϑροις Her. F. 715. 
Ἱκνεῖσϑαι, 1) venire. μήτε πατρῷον ἵκοιτ᾽ ἐς οἶκον Hec. 952. ὡς ἃ "muy. ἡμῖν λόγος πρὸς τόνδ᾽ ἵκηται Or. 630. ἄσσον, ἤ μ᾽ ἐχρῆν, προβαίνων ἱκόμην ΟΡ. fee δῆτα ib. 193]. τὴν 

Τήϊος. iio» κλύων γόον μητρὸς El. 
1211. 

Ιήλεμος. ἰήλεμον οἰκτρὸν ἱεῖσαν Sup. 281. ἐηλέμων γόων ἀοιδὸς Her.F.109. 
[ϑάκη. ᾿Ιϑάκης ἄναξ Tr, 278. 
ἰϑακήσιοι Cy. 276. 
[9axoc Cy. 103. 
ϑύνειν. κέντρα πώλοις μεταφέρων 
ἰϑύνει Ph. 184. ἰϑύνοι δρόμον Hip. 1227. γαυσὶ πόρον πνοαὶ ἰϑύνεσι E fr XX.4. ioo, voctpór κῶ- λον 'Opéss Or. 1016. 
kavóc. ἅλις ἐλϑὼν ἱκανὸς ἂν γένοιο 
τὺ Her. F. 495. ἔκκαυμα τόλμης ἱκα- 
νόν ἐξι καὶ ϑράσες Fr. inc. VI. 9. τὰ ἰρκᾶνϑ᾽ ἱκανὰ τοῖσι σώφροσιν Ph. 557. 
Ü ἦν ἱκανά σοι τὰ Μενέλεω μέλαϑρα 
l'r. 996. 
κει». ποιηρὸν ἵξομεν νάπος Bac. 
046. 
tía. μετάσχες ἱκεσίας φίλοις Οὐ, 
937. ἱκεσίαν μεϑεῖναι ξένων Her. 
08, ἱκεσίαισι σαῖς Ph. 9]. 
ἐσίος. τὸν ἐμὸν ἱκέσιον Δία Hec. 
45. ἱκέσιον ψαύειν χερὸς Her. F. 
68. ἱκεσίοις σὺν κλάδοις Sup. 102: 
| Her. 518. ubi est ἱκεσίοισι. χεῖρα ἐσίαν Hec. 851. et ἱκεσίᾳ χερὶ Sup. 
)8. et χεῖρας ἱκεσίας Or. 1414. yo- ἴτων τῶν σῶν ἱκεσία γίγνομαι Med. 
0. ἀνάγκας ἱκεσίας Sup. 39. 
TEUELV. ἀπ’ ἐμᾶς τόδε παιδὸς πέμ- 
ἴτε, ἱκετεύω Hec. 99. cf. v. 276. Τεύω σε τῶνδε γονάτων κ. τ. A. ib. 
2. ἱκετεύω σὲ, μὴ ᾿᾽πίσειέ μοι---κόρας 
"255. ὑπὲρ οἵκθ παντὸς ἱκετεύω δὲ ib. 672. πρὸς γονάτων σὲ πάντες ντως ἱκετεύομεν Med. 854, πατρὸς ἵν γυναῖκα.---ἰκετεύετε ib. 971, ἱκε. | σε γεραρῶν ἐκ Ξτομάτων x, τ. Δ. Ρ. 42. cf. v. 68. ct 982. Akérev' 
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Πηλιῶτιν εἰς Ἰωλκὸν ἱκόμην Med. 

A84. σὰ πεδία πῶς iolpev ἄν; Sup. 

618. ἐπεὶ ἱκόμεσσα ᾿Αρτέμιδος ἄλσος 

Iph. A. 1543. γῆν ixs Φρυγίαν ib. 

1627. (ke ἐννύχιος ἁγεμὼν Rh. 227. 

spartüc “Ἑλλάδος διόπτας ἵκοιτο ib. 

2935. πέδον Τροίας ἱκέσϑαι 1b. 433. 

ἱκοίμαν ποτὶ τὰν Κύπρον Bac. 400. 

pios εἰς ἐμὰν πόλιν ἵκοιϑ᾽ ὁ παῖς 

Ion. 719. εἰς τᾶϑ᾽ ἱκοίμην ib. 1411. 

cf, Her. F. 1356. πρὶν ἂν πέλας 

γραμμῆς ἵκηται El. 950. ἵκετ᾽ ἐς Θή- 

pc πέδον Phry. fr. 1. 2. ἐπὶ τέρμα 
N N 14 3 - - ε , 

kat TO πλέον ἑμων κακων ἐκόμένος 

Sup. 370. χρόνιον ἱκόμενον ἐς οἴκας 

El. 1157. σοὶ ὄνειδος ἵξεται Iph. Δ. 

000. ἵξεται μόνος πάτραν "Ar. 434. 
΄ 

& ποτ᾽ ηὔχει χείρας ἵξεσϑαι σέϑεν Her. 

931. ὄ «oS ἵξεται κλεινὰς '"ASfjvac 

Ion. 1037. 2) rogare, supplicare. 

ἱκνθμαί σε Or. 670. et 679. πάντες 

σ᾽ ἱκνᾶνται Δαναΐδαι Sup. 130. σὲ, 

καί σ᾽ ἱκνδμαι κ. τ. δ. Iph. T. 1069. 

μίαν νῷν δὸς χάριν, ἱκνόμεθα Her. F. 

321. cf. v. 327. 

'Ixrfp. ἱκτῆρι ϑαλλῷ Sup. 10. 

ἱκτῆρας ἐκϑύει δόμων Cy. 370 εἰκὸς 

ϑεῶν ἱκτῆρας αἰδεῖσϑαι Her. 102. οἵ. 

v. 305. £évac ἱκτῆρας ib. 764. 

Ἔλα, dor. pro ἴλη. λεόντων ἁ δαφοινὸς 

^a. ΑΙ. 585. 

“Ἴλεως. ἵλεως ἡμῖν ysv8 Iph. T. 271. 

ἡ Χάρις ἐμοὶ ἵλεως εἴη Hel. 1013. 

Ἰλιάδαι βασιλῆες. An. 1023. 

"Duakóc. ᾿Αϑάνας ᾿Ιλιακᾶς séyat Hec. 

1008. 
Ἰλιάς. πόλεως ἀπελαυνομένα τῆς Ἰλιά- 

δος Hec. 104. cf. Àn.798. ὦ πατρὶς 

Ἰλιὰς Hec. 908. Τροίαν Ἰλιάδ᾽ ἐμ- 

βεβῶτα ib. 922. τὰν Ἰλιάδος σκοπιὰν 

ib. 931. ἀπὸ γᾶς Ἰλιάδος ib. 941. 

Ἰλιὰς κόρᾳ An. 128. cf. v. 490. γύ- 

νάι- Ἰλιὰς ib. 141. πάτρας Ἰλιάδος 

Rh. 236. Ἰλιάδος παρ᾽ ἀκτᾶς ib. 366. 

Ἰλιάδι διογενεῖ kópg ΤΥ. 526. ἐν 

Ἰλιάδι χϑονὶ ΕἸ. 4. τὰς ἀνδροφόνες 

Ἰλιάδας Hec. 1062. ὄτ᾽ ἂν ἐπ᾽ ᾿Ιλιάσι 

ζυγὸς ἤλυϑεν δόλειος An. 801]. τένα 

πότμος εὐτυχὴς τῶν Ἰλιαάδων μενεῖ; 

τι. 245. Ἰλιάσιν ἐν κορυφαῖς 10. 

1956. τὸν Ἰλιάδων πόνον Hel. 1121. 

Ἰλιόϑεν Tr. 1105. et El. 452. 

"Duoc, vel" Duov Hec. 11. et passim in 

hoc dramate, uti etiam in Orest. An. 

Ésvikdc 

ΤΟΣ 

Iph. A. et T. Rh. Tr. Cy. Hel. et El. | 

et semel in Sup. vers. 1197. etin plur. — 

Ἰλίοις Hel. 1180. 

Ἵμάς. ἱμᾶσιν εἰς τἄπισϑεν ἀρτήσας 

δέμας Hip. 1222. ἐκ δεσμῶν λυϑεὶς 

τμητῶν ἱμάντων ib. 1245. πλεκτὰς 

ἱμάντων spojíóac An. 719. vdc— -— 

Qopspévac ἱμᾶσιν αἵματος---ῥοὰς Sup. 

690. m. 

Ἱμείρειν. εὐγένειαν ἱμείρει λαβεῖν Rha.- 

fr. 11..2. ἄλλης λέκτρον ἱμείρει λαβεῖν 

Fr. inc. CLVH. 2. εἰ γάμων ἱμείρο- 

μαι Iph. A. 486. 

Ἵμερος. ἵμερός p ὑπῆλϑε Med. 57. 

καινῆς νύμφης ἱμέρῳ πεπληγμένος ib. 

556. ἱμέρῳ χρίσασα ib.635. πρὸς τ᾿ 

παρόντος type νικώμενος Dan.19. | 

"Iuepróc. τὸν πλᾶτον ἡμῖν ἱμερτὸν 

ναι Epist. V. 

"Iva, ubi, Hec. 2. 102. 711. 1008. Am. 

168. Sup. 636. Iph. A. 924. Inus fr. 

XIV. 2. et aliis locis quamplurimis, 

Ἰναχίδαι Iph. A. 1088. | 

Ἴναχος. ὦ γῆν 'lváys κεκτήμενοι Or 

930. ἐπ᾽ 'Iváys ῥοαῖς Ph. 577. .&r 

"Ly. ῥοὰς Sup. 890. et "Ivdxe ῥοαὶ El 

1. γᾶν φίλαν Ἰνάχε Ser vica: 

Sup. 372. vid. etiam v. 629. οὐ 645 

ᾧκισ' Ἰνάχϑ πόλιν Ar. ΠΝ 

"Indxe, "Apyeía ποταμβ; παισὶν Xan 

fr. v72: 
"Dy, ó,filius. εὐδόκιμος ὁ Διὸς ivt 

An. 800. “Ἕκτορος ἵνις 'Tr. 570. *Ap 

φιτρύωνος ἵνιν Her. F. 354. E 
2) ἵνις, 1], Mk 

e- 

, 
£ 

b ; 
ἵνις τάλας ib. 1182. 

τὰν σὰν ἵνιν Iph. A. 119. ἢ: 

Ἰνώ. Ἰνὼ μανεῖσαν ἐκ ϑεῶν Met 

1284. cf. Bac. 229. 681. 920. 112; 

et 1226. et Inus fr. I. 1. E . 

ἽἼξις Tr. 396. A 
, 

Ἰξίων. ὧς κύκλωμ᾽ ᾿Ιξίονος Ph. 11 

τὸν. ἁρματηλάτην ᾿Ιξίον᾽ ἐν δεσμοῖσ 

ἐκμιμήσομαι Her. F. 1298. δέσπ' 

Ἰέίων Ix. fr. IV. "' 

'"IEóc. ὥσπερ πρὸς ἰξῷ Cy. is 

Ἰοκάτη, CEdipi mater et uxor 

etc. B 

Ἰόλαος Her. 30. etc. et Ion. 198. 

att. Ἰόλεως Her. 479. et seepitis | 

Ἰόνιος. Ἰόνιον κατὰ πόντον Ph. 21 

et Ἰονίῳ πόντῳ 'Tr. 225: 

'Ióc, venenum;  épaxórvre» ἰὸς εἷς 

1015. 2) telum. - εἶργον ἡμᾶς rel: 

ται ἰοῖς Iph. T. 1378. D" 

432. 
Ph.l 

Y 
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18, partic. dolendi. Hip. 776. 2) ex- 
clamatio lzta. Cy. 463. et. 573. 

ἹἹππεία, subst. μώνυχα πώλωνγ---ἱππεί- 
αισι ϑοάζεις Ph, 801. χϑόνα Θεσσα- 
λῶν ἱππείαις ἐδάμαζον Her. F. 374. 

“Ἵππειος. δώμαϑ᾽ ἱππεία ϑεᾶ Ph. 1701. 
ἵππειον δίφρον Her. 845. et ἱππείοισιν 
ἐν δίφροισι Iph. T. 214. παρ᾽ ἱππείοις 
ὄχοις Rh. 4106. ἱππείας ἄγρας Ion. 
1161. ὄχημ᾽ ἵππειον Hip. 1355. cf. 
Al. 67. 
Ἵππεύειν. ἱππεύασι OU ὀρφναίας Sup. 
994. πρὸς γέροντος ἱππεύει φόνον 
Her. F. 1001. ive παῖδα "noi 
Phacth. fr. VIII. 6. ζεφύρε πνοαῖς 
ἱππεύσαντος ἐν ἐρανῷ Ph. 290, 
Ἵππευμα. ὡς μακρὸν ἵππευμα διώκεις 
Aud. fr. XXVIII. 2. ἱππεύμασι λα- 
βόντος αὐτὰς Iph. T. 1428. 

ἹἹππεύς. ἱππεῖς ΡΒ. 1154. ἱππεῖς ὁπλῖ- 
Eft ib.:1198. ἱππεῦσιν ἱππεῖς ἦσαν 
᾿ἀνϑωπλισμένοι Sup. 666. vid. etiam 
uU.311. 

"IEmrevrijc, vel dor. ác. τὸν ἱππευτὰν 
᾿Αμαζόνων sparóv Her. F. 408. 

Ἱππηλάται Rh. 117. 
Ἱππικός. ἱππικᾶ ὄχλα An. 760. ἐν 
᾿σαϑμοῖσιν ἱππικοῖς Or. 1450. δεσμῶν 
᾿ἀραγμὸν ἱππικῶν Rh. 569. ἱππικοῖς 
ὑπὸ ζυγοῖς Her. 854. ἱππικαῖς πέλας 
φάτναισιν Bac. 509. et ἱππικὰς φάτ- 
γὰς Hel. 1196. . τὸ Κάδμο ἱππικὸν 
Sup. 682. ἱππικοῖς ἐν ἤϑεσι Hip. 
219. μετώποις ἱππικοῖσι πρόσδετος 
ἢ. 307. 
Ἵππιος. διαύλες ἱππίας El. 825. μὰ 
τὴν ἄνασσαν ἱππίαν ᾿Αμάζονα Hip. 
807. ἱππίε ἤΑργες Or. 162]. et ἵπ- 
πίον "Apyoc Tabs: 2000.  ἵπεπεον ἅρμα Hel. 1511. 
[πποβότας. τέρας ᾿Ατρέως ἱπποβότα 
Or. 1001.  Síacoc ἱπποβότας Kev- 
ταύρων Iph. A. 1059. 
ἱππόβοτος. ἱππόβοτον " Apyoc Sup. 
965. et Tr. 1087. τῶν ἱπποβότων 
Φϑίας πεδίων An. 1280. 
ἱπποβεκόλοι Ph. 28. 
πποδάμια, nom. propr. Jeminc, Iph. 

.825. 

rov Hip. 229. ἱππόκροτα δάπεδα 
Hel. 209. 

Ἱππόλυτος, filius "Thesei. Hip. 11. etc. 
᾿Ιππόλυϑ᾽ ἥρως Hip. fr. XVIII. 2. 

Ἱππομέδων, nom. propr. viri. Ph. 127. 
et 1120. et Sup. 881. 

Ἱππονώμας Hip. 1399. 
"Immoc. ἐγκύμον᾽ ἵππον τευχέων ΤΥ. 
Ll. δέρειος ἵππος ἴῃ, 14. τ’ ἔλιπον 
ἵππον ib. 519. πτερᾶντος ἔφεδρον ἵπ- 
Ts lon. 202. ϑοαῖς ἵπποισιν εἱλίσσων 
φλόγα Ph. 8, πολλοῖς ἵπποις βρέμων 
10. 113. ζεύγνυσϑε ἵππες ib. 295. 
καταψήχειν ἵππες Hip. 111. κατέχων 
ποδὶ γυμνάδας ἵππες ib. 1134. ἵπ- 
πων ἐκτενίζομεν τρίχας ib. 1174. Zy- 
τύνεϑ᾽ ἵππος ἅρμασι ζυγηφόρες ib. 
1188. ἵππων δεσπόσαι AI. 489. ἵπ- 
T&c δεῦρο Opnkíac ἄγων ib. 1024. 
τοῖς γικῶσιν ἦν ἵππες ἄγεσϑαι ib. 
1038. κνανέαις ἵπποις διφρεύων ἅλιον 
"ÉAayoc An. 1.0.1 2. Ὁ vuGvra ἵπποις 
sparóv Sup. 694. cf. Tr. 1209. 1z- 
ποις χαίρων Sup. 886. ἵπποις ἠσκη- 
μένου Iph. A. 83... «ἵππων ὄχλον ἰδέ- 
σϑαυ ib. 191. ἵπποισι μαρμαίροντε 
ἴθ: "1 18 4. 4 plosIlsap μολὼν ϑοαῖσεν 
ἵπποις Iph. Τ' 2. δινευόσαις ἵπποισιν 
πτανοῖς ib. 192. ἁρμόσατε Ψαλίοις 
τὲς ἵππες Rh. 27. ἵππος ᾿Αχιλλέως 
ib. 182. ἐρῶντί γ᾽ ἀντερᾷς ἵππων 
ἐμοὶ ib. 184. Φϑιάδων ἵππων ib. 237. 
ἑςῶτ᾽ ἐν ἵπποις Θρῃκίοις τ᾽ ὀχήμασιν 
ib. 3802. ἵπποι ἔχονται ib. 671. πλῆκ- 
τρα ἐκ ἐπὶ ζυγοῖς ἵππων καϑήρμοτο 
ib. 767. ὄχημα πωλικὸν λαβόντες 
ἵππων db. 798. ἵππων ἐρασϑεὶς ib. 839. μή μ᾽ ἔρως ἕλοι τοιᾶτος ἵππων 
ib. 860. ἵππων ταχυπόδων ἐπεμβά- 
τας Bac. 781. τετραύροις ἵπποις τρο- 
χάζων Hel. 730. ἵππες ἤλαυν᾽ εἰς 
τελευταίαν φλόγα Ion. 1148. ἵπποις 
πτεροέσσαις El. 466. τετραβάμονες 
ἵπποι ib. 477. ἵππες ὀχμάζει 10. 817. 
σχοινίνας ἵπποισι φλοΐνας ἡνίας πλέ- 
κει Aut. fr. II. πρὸς ἵππων ὁρμήσας 
βάσιν Hip. fr. ΧΙ]. ἐπὶ τεσσάρων 
ἵππων ἀργυρῶν Sci. fr. V. 3. 

Ἱππόςασις. ἀμφὶ ἀελίε κγεφαίαν ἱπ- 
πόξασιν Al. 596. Xie ἱπποςάσεις 
Phaéth. fr. I. 5. 

Ἱπποσύνα (dor. pro νη) Aapóavía 
Or. 1392. 

Ἱππότης et dor. ac. ἱππότην ὄχον 

ἱππόδεσμον. 89 ἱπποδέσμων---μετα- 
spéóecat Hip. 1225, 
ππόδρομος. λαμπρὸν ἱππόδρομον βαί- 
ἣν Iph. T. 1138. 
ππόκροτος. γυμνασίων τῶν ἱπποκρό- 
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Sup. 660. ἑῶος ἱππότης ácjp Fr. 

inc. CXCVIII. θθρηΐκιος ἱππότας 

Hec. 710. πατὴρ ἱππότας El. 449. 

ἱππότας ἱππόταις ἔταξ ---ἔπι Ph. 

1102. 
ἹἹπποφόρβιον. 
623. 

Ἵπτασϑαι. ὡς ἔτυχε Λήδ᾽ ὄρνιϑ᾽ ur- 

ταμένῳ Iph. A. 796. ὡς Ζεὺς μητέρ᾽ 

ἔπτατ᾽ εἰς ἐμὴν Hel. 18. ἔπταντ᾽ ἐπ᾽ 

αἰϑέρος πτύχας Phaéth. fr. VIII. 4. 

εἰ ἐκ γῆς εἰς ϑάλασσαν ἵπτατο Pol. fr. 

1. 4. δεῦρ᾽ ἔπτατο 10. 8. 

Ξ1ρις, nom. propr. nuncia deorum. Her. 

F. 824. et 872. 

Ἴρις, arcus coelestis. Fr. inc. D. 46. 

ἱπποφορβίων ἔπι ἘΠ. 

᾿Ισάδελφος ἀνὴρ Or. 1015. 

"Icávepoc. τὸν ἰσάνεμον ποδοῖν--- Αχι- 

λῆα Iph. A. 207. 

Ἴσημι. εἰ μὴ Φρυγῶν πύργϑες πεσόν- 

τας ἴσμεν Hec. 1112. ὡς ἴσασιν Med. 

476. ἴσασιν---ϑεοὶ ib. 1372. ἴσασι 

σὴν ἀπόπτυςον φρένα ib. 1373. cf. Hip. 

453.sq. "se, τίς «or ἐν δόμοις βοή; 

ib. 790. τοσῶτον ἴσμεν ib. 8064. τὰ 

τῶν βασιλέων παϑήματα ἴσασι πάντες 

Iph. T. 671. ἐκ ἴσμεν τορῶς Rh. 77. 

ἐκ ἴσασι δεσπότην,---οἷός £xw Cy. 90. 

ἴσμεν τὰς σὰς συμφορὰς Ion. 1252. 

d γὰρ, óc ἔγωγ᾽, ἴσασιν εὖ El. 1068. 

τὸ ζῇν ἴσμεν Fr. inc. LXXXI. 10. 

ice Rh. 685. τοσαῦτ᾽ ἀκέσας ἴσϑι 

Or. 626. εὖ vvv τόδ᾽ ἴσϑι Med. 593. 

σάφ᾽ ἴσϑι 10. 696. et 1362. Hip. 1331. 

Al. 1133. Her. 983. πάντ᾽ àv φοβη- 

ϑεῖσ᾽ ἴσϑι Hip. 519. cf. Rh. 80. εὖ 

ic9. Hip. 656. ἴτω νυν εὐκλεής γε 

κατϑανθμένη Al 148. τἄλλ᾽ ὄντες 

dise μηδενὸς βελτίονες An. 727. ἴσϑι 

μὴ ψευδῶς μ᾽ ἐρεῖν Iph. A. 1005. ἴτω 

μέγας Ζεὺς Iph. T. 1077. ὀχληρὸς 

"cS ὧν Hel. 459. "cov, àpisnc—vyt- 

yr ἀδελφῆς ib. 1700. ἴστω D'opyo- 

Qóva lon. 1478. τοσᾶῶτον ἴσϑι τῶν 

κακῶν Her. F. 1125. ἴσϑι pe κλύων 

ἘΠ. 609. ἴστω ἄφρων àv Alcmen. fr. 

IV. 1. et Melan. fr. XII. 1. t«v μη- 

δεὶς ταῦϑ᾽, à σιγᾶσϑαι χρεὼν Inus fr. 

VI.l. ἐκ icav ὄντα ϑεόν pt; Cy. 

230. 
Ἰσήρετμος. ἰσήρετμοι νᾶες Iph. A. 

242. 

"Ἰσήρης. ἰσήρεις ψήφες Iph. T. 1472. 

IOZ 

Ἴσϑμιος. ἤϊσϑμιος Σίνις Hip. 977. 

᾿σϑμίας ϑὲδ Sup. 1211. δίπορον 

κορυφὰν ἤϊσϑμιον Tr. 1098. ᾿Ισϑμίας 

γῆς αὐχένα El. 1288. γάπος "Ἰσϑμιον 

Ion. 176. 
᾿Ισϑμός. ἔκρυπτεν ᾿Ισϑμὸν Hip. 1209, 

'"Ie3p8 ναπαίας πλάκας Her. F. 958. 

Ἰσμήνη; filia CEdipi. Ph. 57. 

Ἰσμήνιος. ᾿Ισμήνιον πρὸς ὄχϑον Sup. 

655. 
Ἰσμηνὸς, nom. fluvii, παρ᾽ "leumvé 

ῥοὰς Ph. 101. vid. etiam v. 349. 800. 

et 834. Sup. 61. 383. et 1213. Bae. 

5. et Her. F. 572. et 781. 

Ἰσόϑεος. τῆς icoSée τυραννίδος Tm 

1169. τὸ r8 Νηρῇδος ἰσόϑεον γένος 

Iph. A. 626. 

Ἰσόνεκυς. ὀλόμεσϑ᾽ ἰσονέκυες Or. 200. 

Ἰσόῤῥοπος ἀγών Sup. 706. 

Ἴσος. νόμος τοῖς T ἐλευϑέροις ἴσος 

καὶ τοῖσι δόλοις ---κεῖται Hec. ΦΘΙΝΝ 

ὠεὺν πόδα τιϑεὶς, ἴσον πτεροῖς lph. 

(T. 32. σ᾽ ἴσον ϑεοῖσιν ἧγϑμαι φίλον 

El. 67. δυεῖν ἀδελφοῖν πᾶς ἂν 8 yé- 

vou ἴσος 1b. 536. ἴσον σεαυτὸν εὺσε- 

βεῖν πᾶσι δίδα Er. fr. II. 8. eec. 

Ἰσοισι πολεμίοισιν ἀντιϑεὶς Ph. 75' 

πᾶσιν ἀνϑρώποις ἴσοι An. 331. esc 

ἀριϑμὸν Sup. 662. ro(x8c— aude | 

ἴσοι Hel. 1589. ὀπώρας διπτύχες, 

(sc. μῆναε), ἦρός T' icec Fr. me. 

CXLIIL 2. ἴση ϑεῇσι Hec. 356. 

τὴν δίκην ἴσην Sup. 434. ξύμμαχος. 

ϑεοῖς ἴση Hel. 825. ἴση ἡ χάρις Ion. 

646. ἡ φύσις ton Antig. fr. IX. εὖ 

κλειαν ἴσην Er. fr. I. 38. ἴσην συμ- 

φορὰν CEd. fr. IX. 2. κόνις ἴσα Kam- 

νῷ Tr. 1320. ἴσαν otve τέρψιν Bae. 

421. σπαεδαὶ λόγων---ἦσαν ἴσαι TOC 

Hec. 133. Aoxpoic ἴσας ἄγων ναῦς, 

Iph. A. 262. ἴσας ψήφες Iph. T 

965. et 1470. cf. El. 1265. et. 1269. 

dk ἔςιν ἐδὲν τῶν ἐν àvSpiórrouc im 

Hec. 805. Fr. ince. XXXIX. 1. etfr 

inc. B. 47. 2. κοινῆς τραπέζης ἀξίωμ᾽ 

ἔχων ἴσον Or. 9. τὸ μέλλον Ἶσον 

ἀπραξίᾳ λέγω ib. 426. | 89' ὅμοιοι 

div ὅτ᾽ ἴσον βροτοῖς Ph. 504. et Fr 

inc. CCOXXVI. τὸ ἴσον νόμιμον ἀν. 

ϑρώποις ἔφυ Ph.541. δωμάτων ἔχω: 

ἴσον ib. 550. ἴσον φέρει νὺξ ib. 299. 

c£. El. 431. et Er. fr. 1. 26. ἐξ τσ 

Αρης ἦν Ph. 141]. ὁ πένης ἔχω 

ἴσον Sup. 408. ἴσον παρέσχεν ὄνομ' 
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ib. 905. φρόνημα ἴσον ib. 908. τόδ᾽ 
ἴσον ὑπὲρ ἀμφοῖν λέγεις Iph. A. 641. 
sk ἐξ ἴσα μένομεν ib. 804. ἥξετ᾽ εἰς 
ἴσον ib. 1002. ἐν ἴσῳ ἤν τόδε 1}. 
1199. ἴσον Bakyía μέτρημα Iph. T. 
953. λαχεῖν ἴσον ib. 1009. τὸ μὴ 
γενέσθαι τῷ ϑανεῖν ἴσον λέγω 'Tr. 
091. τῆς τύχης ἴσον φέρειν Ion. 818. 
ἔχειν ἴσον ib. 1318, ἴσον μέρος ἀγῶ- 
νος El. 888, ἴσον μετασχεῖν τῷ σο- 
ῥωτάτῳ τύχης Phi. fr. I. 3. ζῇν ἐπ᾽ 
σοισι Med. 122. πάντα τἀνϑρώπων 
σα Her. F. 633. Adverbial. ponitur : 
) ἴσον. ἴσον βαδίζειν Ph. 547. ἴσον 
ίπεσμεν τῷ πρὶν Hip. 302. ἴσον 
ϑένει An. 673. ἐῤῥύεϑ᾽ ἡμᾶς r&r 
σον ναοῖς ϑεῶν Hel. 807. ἴσον σ᾽ 
σπάζομαι Ion. 1363. TC TE κακὲς 
νῶναι καὶ τὸς ᾿ἀγαϑὲς ἴσον Her. F. 
67. b) ἴσα. ἴσα φίλῳ λυπόμενον 
lr. 880. ἴσα δ᾽ ἀγάλμασι--- Φοίβῳ 
árpuc ἐγενόμαν Ph. 228. σεβίζω c 
τα kai μάκαρας El. 994. 2) Com- 
r. icaírepoc. τί τότων £ciy icaíre- 

πόλει; Sup. 441. 
D ἰσότητα τιμᾷν Ph. 539. μέτρ᾽ 
γῳρώποισι καὶ μέρη σαϑμῶν ἰσότης 
αξε ib. 545. 
ψηφος. ἰσόψηφον πόλιν Sup. 353. 
ἴναι. χορὲς ἐπ᾽ ἐσϑλαῖς συμφοραῖ- 
y isávac Al. 1158. σύ με εἰς ὀρϑὸν 
ἡ Sup. 1229. τίς tenow βοήν; Iph. 
1307. ἵξημι, sc. πόδα Hel. 563. 
| συμφορὰν ἵξησι πολλὴν βροτὲς Fr. 

κρᾶτ᾽ ἔφησαν ib. 1203. τρόπαια Ζηνὸς 
ἔστησεν Sup. 648. παραιβάτας ἔτησαν 
εἰς τάξιν δορὸς ib. 677. ἔξασαν ἰαχὰν 
Iph. A. 1039. χαμαιπετῆ tenotv 
εὐνὴν Cy. 386. βοὴν ἔτησε Her. 129. 
cf. v. 656. βρέτας Διὸς rporaía kaX- 
λίνικον £cacav ib. 937. μάχην, ἣν 
Τίγαντες ἔτησαν ϑεοῖς Ion. 988. χρυ- 
σέεο ἐν μέσῳ συσσιτίῳ κρητῆρας ἔςτησε 
ib. 1166. αὖϑές μ᾽ ἐς ὀρϑὸν τῆσον 
Or. 231. ςῆσον πόδα Bac. 646. et 
Hel. 562. ὅταν τροπαῖα πολεμίων 
«ion An. 695. ἵν ἔξω cá! ὄχβ τήσω 
πόδα El. 999. ςῆσαι τρόπαια τῶν 
κακῶν Or. 712. ςῆσαι κραυγὴν ib. 
1529. τρίπες, ὃν τῆσαί γ᾽ ἐφεῖτο Πυ- 
σικὴν πρὸς ἐσχάραν Sup. 1199, ἔτη 
Or. 706. ἔξαν λαμπρὼ Ph. 1252... 
ἔτη ᾽πι βωμᾶᾷ An. 1124. εὐδία ὅπως 
ἔπη db 1147. kan. ἄκραν Νηρῇδες 
£sacav Stai Iph. A. 240. váütc £ca- 
σαν πέλας ib. 243. κᾷτην (i. e. kai 
ἔτη») νενευκὼς ib. 1581. ἐς δίκην 
ἔξην Iph. T. 962. ἔξτησαν ὀρϑαὶ Bac. 
1085. £e σιωπῇ Her. F. 930. ὡς 
ἐντὸς ἔξη Avypa τοξεύματος ib. 991. 
ἔξησαν ἀντίπρωρα σείοντες βέλη El. 
846. εἰς ὀρϑὸν te Ar. fr. XXVI. 
3. ςῆϑ᾽ ai μὲν ὑμῶν τήνδε τρίβον 
Or. 1251. ἐς τὸ πρόσϑεν ςῆτε πωλι- 
κῶν ζυγῶν Iph. A. 619. χοροῖς Ξαίην 
Iph. T. 1143. ἴσως ἡ τύχη -αίη κα- 
λῶς El. 403. πᾷ τῶ; Hec. 1057. et 
1079. et πῇ «à Al. 866. soper Iph. BXIIL 2. Διὸς τρόπαιον tsacav| A. 598. ὡς ἀμφὶ βωμὸν «óc. El. érac Ph. 1482. £zmka. El 297. 7992. παρ᾽ ἀσπίδα sijva. Med. 251. jac Hec. 577. πόλις ἐπ᾽ ἄκροις παρὰ Περσεφόνῃ sávra Hec. 139. u^ ἀρηΐοις σεφάνοισιν Ph. 840. τί πρὸς δεξιὰν αὐτῷ τὰς Or. 475. σω- ὃς πύλαισιν ἕξηκας ; Med. 51. τί τήριος sàc ib. 656.  sàc ἐξ ἐπάλξεων γχυϑεῖσ᾽ ἕτηκας ; ib. 1005. βρόχοις] ἄκρων Ph. 1016. πύργων ἐπ᾽ ἄκρων ἰκήτοισιν ἕξηκεν $óve An. 997. τί] ςὰς ib. 1098. ἐναντίον ςάντα Hip. " αἰϑερίαν ἕξηκε πέτραν ; Sup.987.| 1079. ἐκποδὼν τὰς Al. 637. κατ᾽ j τελευτὰν, ἥν ἕξακα ib. 1013. ἐγ-}] ὄμμα sàc An. 1118, ςάντ᾽ ἐν ᾽Αρ- ^? ἕςηκα φόνα Iph. T. 720. τίς] γείοις μέσοις Iph. A. 528. ἀνὴρ ἐπ’ )οὴ βωμᾷ πέλας &mke; Her. 74. ἀνδρὶ sàc Her. 837. ὄνυχας ἐπ᾽ ἄκρες για ἡτοιμασμένα ἕξηκεν ib. 401. sdc El. 840. σιδήρε πέλας «dc Aut. Ó fr. III. 28. sávrsc παρ᾽ ἀσπίδα Ph. 

ὃν ἕξτηκεν κέρας ib. 671. τὸ ἄρσεν 
κ᾿ ἐν δόμοις ἀεὶ γένος Dan. fr. VIL.| 1008. ἀμφὶ κῶμον cávrtc Cy. 345. 

süc ἐπ᾽ ἄκρα χώματος Or. 116. neg 
Χορὸς εἱτήκει τέκνων Her, F. 925. 

€ αὐλείοισιν ἑτηκὼς πύλαις Hel. Ἥρας «áca Hel. 805. ςἄᾶσα χορὲς . Πολυξένην ἔςησ᾽ ἐπ᾽ ἄκρα χώ-] El. 178. ὀρϑὴν sàcav ἐν πόλεως βά- oc Hec. 524. νήνεμον ἔςησ᾽ ὄὅ- ϑροις Er. fr. I. 52. γῆς Φϑιώτιδος 
Ξήσεις τυράννας An. 660. «ácw Sup. 

Y ib. 533. πώλες παρ᾽ αὐτὸν δε- 
τὴν ἐστήσαμεν Hip. 1187. op3óv| 1149. τήσομεν ἀμφὶ βωμὸν χορὸς 
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Iph. A. 676. 

789. τῦτον----ἤσω πετεινοῖς γυψὶ ϑοι- 

νατήριον Rh. 515. ἐφ᾽ ἡμῖν μηχανὴν 

efjoov τινὰ 1b. 578. 2) Med. tzacSat. 

ἐν ὡραίῳ ἵσταμαι βίῳ Ph. 975. Μᾶδσ᾽ 

εἰς ἄνδρας iso lon. 1097. ésác 

ἄϑραυςοι Ph. 1086. αἱ τῆσδ᾽ ἐγγὺς 

gears σέγης Med. 1293. ἕσταμεν Iph. 

A. 861. μῶν τις---ἀγγέλλεται δόλος 

κρυφαῖος ἑςάναι; Mh. 92. ϑιάσοις 

iv μέσοισιν £cüva Bac. 221. ἐχὶ τὴν 

Ἰνᾶς ςἄσιν---ὡτάναι (sc. φαίνομαι); 

10. 924. ἐν τοῖϊσίδ᾽ αὐτοῖς τοῖσιν Ésa- 

μεν λόγοις Her. 146. i»! £cayev Ton. 

1283. μετ᾽ ἀνδρῶν ἑςάναι νεανιῶν El. 

344. ἑξὼς πολεμίοις ἐναντίος Sup. 856. 

ἑςῶτ᾽ iv ἵπποις Θρῃκίοις v ὀχήμασιν ' 

Rh. 302. πρύμνησϑεν ἑςῶτας vele! 

Íph. T. 1349. πρὸ τῶν ϑυρῶν ἑπσῶτες 

Cv. 632. τὸς πόδας ἑφτῶτες ἐσπάσϑη- 

μεν ib. 635. cf. v. 636. «8 more «fion 

πρὸ πύργων ; Ph. 624. τροπαῖον αὐὑτϑ 

Ξήσομαι An. 764. cácovra: ἐπὶ Ttp- 

γάμων Tpoíac &. T. A. Iph. A. 762. 

τοσόνδε γ᾽ ἔξω τήσομαι βακχευμάτων 

(Tr. 367. ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρα -«ἤσεται 

Hel. 1078. τήσεται κατόπιν ἀξίῳ γε 

ὄντι, x. r. X. Epist. IV. 3.) Pass. 

δορὸς ἵτανται πέλας Her. Ἐς 1176. 

ὅταν πολίταις εὖ ταϑῶσι δαίμονες Rh. 

317. ἐπὶ δώμασι ca9dc Or. 1256. 

ἀπ᾽ ὀρϑίϑ Ξαϑεὶς πύργϑ Ph.1229. ὑπ᾽ 

ἀγκάλαις ςαϑεὶς Àn. 748. Τρῳάδος 

ἀπὸ πέτρας ca9tie ΤῈ. 598. ἐν Βάκ- 

χαις Ξαϑεὶς Bac. 499. ἐν πύλαισι 

σαϑεὶς φάραγγος Cy. 664. 

ρείῳ σφαγῇ ταϑεὶς Hel. 1599. et ἐκ 

ravpeís φόνϑ ταϑεὶς ib. 1608. ἐν κοι- 

ράνοισι Πυϑικοῖς ταϑεὶς Ion. 1219. 

τῶνδε πλησίον Ξταϑεὶς Her. F.-529. 

ποδὸς ἐναντίον ταϑεὶς 1b. 978. 

NX 
&£TL ταυ- 

κοῖς ὑπὸ ζυγοῖς εαϑέντε. Her. 855. 

γυναικὸς ἀντίοι saSévrec Or. 1461. 

1378.| 723. 
πρύμνης ἔπι saSévrec Iph. T. 

εἴς δόρυ ταϑέντες Tr. 934. 

εαϑεῖσα lph. A. 629. cf. v. 1661 

ξαϑεῖσα. εὔξατο Iph. T. 1397. 

μέσαις «αϑεῖσα Βάκχαις Dac. 689 

χερνίβων &sfj£n πέλας Iph. A. 675. 
€ H el eer 2 4 -^ 

Ictov. ὡσπερ ἐἰξιοις ἐμπγευσομαι
 τῇ 

Ap;s5by. ^ ἀέρι tela Iph. “10 0194 
αὔραν isioic καραδοκῶν 'Tr. 456. κατὰ 

Aevkü| 1719. πρὸς ἰσχύος χάριν Med. 5 
μὲν isía πετάσατε lel. 1475. 

ist eic £v ἦν 10. 1551. 

ἐλπὶς, οἵαν τήσεσι 1b. |'Tsopetv. 

Ἵςός. πρὸς isóv ναὸς Hec. 1263: ὃ 

e 
ἐππι- 

πλησία 

ἐν καιον ἰσχύει μέγα Dic. fr. I. ἰσχύι 

ΙΣΧΎ 

εἴμ᾽ "Opéene, ὃν icopeic Or. 

380. ὡς τί μ᾽ ἱΞορεῖς τόδε; Ph. 624. 

cf. Ion. 284. "Aópasov ἱτορῶ Sup. | 

840. σὲ isopo Iph. 1..94. «εὐπεαδι 

ἱσορεῖν μὲ χρὴ ib. 6923. τίν᾽ isopéic ; 

"Fr. 262. ἡμῶν ἔργον ἱπορεῖν τάδε | 

Her. 666. χρὴ tsoptiv, ἃ βόλομαι 

Her. F. 142. ἱφορᾶντί μοι σημήνατε | 

An. 1048. Δελφῶν παῖδας ivopür 

τάδε ib. 1125. . ἱτορῶν ἀπαιδίαν Ion. 

513. 89 i«opscn pmrpi— ἐρεῖς ib. 

387. ὥσϑ᾽ ἱτορῆσαι τὰς ἐμὰς δυσχλαι- 

víac Hel. 423. ἱστορήσω Φοῖβον lon, 

1547. ἥντιν᾽ icopfjsopev El. 06] 

mócw παρόντα τὸν ἐμὸν icopepé 

Hel. 1387. P 

Isopía. ὅτις τῆς isopíac ἔσχε μάϑησιν , 

Fr. inc. CLIII. 1. e 

ἐν izüy—kaS (caro Hel. 1550. ἱφὸν 

ἦρον ib. 1628. παρ᾽ toic μυϑεῦσαι. 

lph. Δ, 789. ἱστοῖς ἐν καλλιφϑόγγοις, 

Iph. T. 221. cf. v. 816. ᾿Ιδαίοις isole 

Tr. 199. ἀφ᾽ ἱτῶν Bac. 118. cf. v 

514. et 1234. et Ion. 747. et 14957. 

"Iewp. τὰς τῶνδ᾽ Teopac βολευμά » 

γυναῖκας Iph. 'P. 1431. 

Ἰσχαίνειν. σύ μοι τὸ δεινὸν καὶ δια 

φϑαρὲν φρενῶν ἴσχαινε Or. 208. 

"Ioxsw. ἴσχε Hec. 1129. Δάματροι 

ἀκτᾶς δέμας ἁγνὸν ἴσχειν Hip. 13: 

p! ἴσχει δή τι Iph. A. 661. ἃ 

τις Rh. 687. ἴσχε πᾶς δόρυ ib. 088 

ἴσχε σῆς evyyóvs μέλαν ξίφος He. 

1072. ϑάρσος ἴσχετε Her. F. 624 

ἴσχε τὸ τόμα ib. 1244. và» Τοργί 

voc ἴσχειν El. 461. Μυρμιδόνας 4 

Iph. A. 814. χωρίς τινα τῶνδ᾽ Ἰσχδσ 

μοῖραν Sup. 970. ati 

Ἰσχύειν. dk ἐχρῆν τῶν πραγμάτων τὶ 

γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον Hec. 118 

rüro ἰσχύει μέγα An. 332. cf. Ar 

XXII.- 2. μήτε---ἰσχύειν δόκει ἢ 

δεινῆς ἀνάγκης βδδὲν d (ie 

πλέον Hel. 521. εἰς πόλεμον ἰσχι 

μέγα Antiop. fr. XII. 2. τό rt 
. 

ϑράσει Or. 901. μῦϑος ἰσχύων μέ 

An. 1110. TI 

e 'Iexvpóc. ἄνδρα ἰσχυρὸν φύσει Bel. 

XL. 1. ἰσχυρὰ πόλις Sup. 447... 

Ἰσχύς. ὥς᾽ ὄνειρον ἰσχὺν ἔχων Y 

ἰσχὺς Φρυγῶν Tr. 749. ἰσχὺν ἔχ 
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Bac. 892. cf, Ion. 1004. τὴν Ebpv- 
σϑέως ἰσχὺν ἅπασαν τῇδε προσϑέσϑαι 
πόλει Her. 158. ὀρνίϑων γαμφηλαῖς 
ἰσχὺν νικῶν Lon. 160. μακρὰ ἰσχὺς 

ol. fr. XI. 2. ἰσχύος ὑπηρέτης Sis. 
fr. Ll. 2. 0s xar ἰσχὺν πρῶτος 
ὠνομάζετο Fr. inc. XXXÍX. 4. et Fr. 
ΕΣ B. 47. 5. dere τὴν ἰσχὺν kal 
πάνυ σοι συμβάλλεσϑαι Epist. IV. 
Icoc 1) similiter. Sup. 166. Her. 
202. 2) fortasse: Hec. 359. 798. 824. 
et 1023. Iph. A. 1425. Iph. T. 517. 
Rh. 730. Bac. 958. Her. F..726. 
Alcmen. fr. IX. 1. Melan. fr. XXIV. 
lliisque locis compluribus. 
τέα. iréav λαβὼν χερὶ Sup. 695. 
ζαλκόνωτον iréav "Tr. 1193. ἱτέαν 
ic μέσην ϑένων Cy. 7. ἰτέα κατά- 
(αλκος Her. 376. 
éov Or. 784. 
τυς. ὄμμ᾽ ὑπερσχὸν ἵτυος Ph. 1393. 
τυος ἐν εὐτόρνοισι περιδρόμοις Tr. 
197. γοργωπὸν πάλλεσαν ἴτυν Ion. 
10. περιδρόμῳ ἴτυος ἕδρᾳ ΕἸ. 458. 
γμός. τί δῆτ᾽ ἰϊγμῶν 1 ἐδεῖτο συμ- 
ορά ; Her. 127. 
ἐγένεια, filia Agamemnonis. Or. 23. 
ph. A. 90. etc. Iph. T. 5. etc. 
tyóvg, eadem. El. 1023. 
(c, pater Evadnes, uxoris Capanei. 
1}. 986. et 1032. 
bc. μὰ ἰχϑύων πᾶν γένος Cy. 

ἐμὸν ib. 843. ἴχνεο ὑπόδρομον κῶλον 
ἐκτὸς ἀσπίδος τίϑησι ib. 1400. πόϑι 
γεραιὸν ἴχνος ríSqp; ib. 1710 d- 
βοισι δακτύλοισι πορϑμεύων ἴχνος Iph. 
T. 266. μή ποτε κατ’ "Apyoc ζῶσ᾽ 
ἴχνος ϑείην ποδὸς ib. 752. ἔρπε πᾶς 
κατ᾽ ἴχνος αὐτῶν Rh. 690. πρὶν ἐπὶ γᾶν 
Φρυγῶν ποδὸς ἴχνος βαλεῖν ib. 721. 
κάλλιτον ἴχνος ἐξελίσσδασιν v000c '[r. 
3. ταχύπεν ἴχνος ἐξανύων ib. 232. σξ 
κατ᾽ ixvocib. 1003. φέρετ᾽ ἐμὸν ἴχνος ib. 1329. ἀνέφερε---ἴχνος (1. e. pedem) 
αὐταῖς ἀρβύλαις Bac. 1132. ὡς 80. 
ἴχνος γε τειχέων εἶναι σαφὲς Hel. 107. 
ἴχνος μοι συνῆψας πρῶτος Ion. 663. cf. 
V. 792. ἴχνος ἐκφύλασσ᾽, ὅπε τιϑεῖς ib. 
741. ποδὸς ἀμαυρὸν ἴχνος Her. F. 
125. εἰς τὸ λῷτον ἐμβιβάζαεσ᾽ ἴχνος 
ib. 856. ἔξω rpía τϑδ᾽ ἴχνος ἀλλα- 
ξώμεϑα El. 103. εἰς ἴχνος βᾶσα ib. 
532. ϑὲς εἰς χορὸν ἴχνος ib. 859. 
δεινὸν ἴχνος βάλλεσ᾽ ἐπὶ σοὶ ib. 1344. 
τὸ λαιὸν ἴχνος ποδὸς Meleag. fr. VI. 
72 

Ἰχώρ. εἰς ἕν κραϑέντ᾽ αὐτὸν ἰχῶρ᾽ 
εἰσφορεῖς ; lon. 1016. 

Ἰὼ, nom. femine. τᾶς κερασφόρα "Tác 
Ph. 255. τὸν προμάτορος "I&c ἔκγονον 
10. 682. Ἰὼ, ἁ κερόεσσα προμάτωρ 
10. 838. 

᾿Ιὼ, ezclamatio tristis. Hec. 716. 1033. 
1064. 1074. 1088. et 1091. Hip. 811. 
et 1147. Tr. 1328. etc. 2) exclamatio 
leta. Bac. 576. 577. 580. et 582. 

᾿Ιωλκία. πύργες γῆς ἔπλευσ᾽ ἸΙωλκίας 
Med. 7. ἐπεὶ μετέξην δεῦρ᾽ ᾿Ιωλκίας 
χϑονὸς ib. 551. 

ἸἸωλκὸς, nom. urbis. τὴν ἸΤηλιῶτιν εἰς 
Ἰωλκὸν Med, 484. πατρίας ᾿Ιωλκᾷ 
ΑΙ. 250. 

Ἴων, filius Creuse. Ton. 74. 81. 661. 
802. et 831. 

Ἴωνες Ion. 1588. 

νεύειν. ϑῆρας ἰχνεύων κυσὶν Cy. 
0. 
"oc. βάσιν ϑηρὸς---τιϑέμενος ἐπὶ 
(pt κατ᾽ ἴχνος Hec. 1009. λεπτὸν 
voc ἀρβύλης τιϑεῖτε Or. 140. xpó- 
Y» ἴχνος ϑεὶς ib. 234. Séc ἴχνος 
δῳ ib. 1440. τὸ χρυσεοσάνδαλον 
voc ib. 1468. et sine τὸ Iph. A. 
42. ποδὸς ἴχνος ἐπαντέλλων Ph. 
). εἰς τὸ λευρὸν πέδον ἴχνος τιϑεῖσ᾽ 

1 K. 
μεῖος Sup. 396. Kaópeioc λεὼς Καδμείων δορὶ ib. 1036. ἐπτ 407. Καδμεῖος ἐκ ὧν Her. F. 32. πύργωμα Καδμείων» ἔπι ib. 1290. τὸ v. 200. Καδμείων ἔμολον γᾶν Ph. ϑῆλυ σπέρμα Καδμείων Bac. 35. Ka- . etc. τυράννῳ Καδμείων Sup.| Oueíec λαϑὼν ib. 838. vid. etiam y. lk ἐπεςσράτευσε Καδμείων πόλιν ib.| 983. et 1191. et Her. F. 10. 26. 61. . Καδμείων síxec ib. 669. et 821.| 438. 568. 1042. et 1086. Καδμείαν 

UU 
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μέριμναν Ph. 1070. Καδμείας χϑο- 

vóc ib. 1108. et Tr. 242. et Καδμείαν 

χϑόνα Sup. 587. Καδμείαν νεβρίδα 

Ph. 1742. ἀμφὶ Καδμείας πύλας Sup. 

101. Βάκχαι Kaógetat Bac. 1158. 

Καδμεῖα βέλη Ph. 889. ὑπὸ τείχεσι 
Καδμείοισιν Sup. 274. 

Καδμογενής. Καδμογενῆ γένναν Ph. 

815. 

Κάδμος, nom. propr. Ph. 5. 641. 667. 

et 941. Iph. A. 256. Bac. 10. etc. et 

Phry. Trl Káóps λαὸς Ph. 1233. 

1245: et 1476. Sup. 664. et 744.. et 

K. λαὸν Sup. 329. Κάδμϑ πολίταις 

Ph. 1408. ἀμφὶ πύλας Κάδμε Sup: 

12. et ἑπτὰ πρὸς Κάἀδμϑ πύλας ib. 

588. ἐν χϑονὶ Κάδμϑ ib. 282. cf. v. 

400. et 523. τὸ KáOpe ἱππικὸν ib. 

652. Κάἀδμε πόλιν ib. 930. et Her. 

F. 6. ἡ Κάδμε κόρη Bac. 2. ὦ γαῖα 

Κάδμε Her. F. 217. et 1389. et ὦ 

πᾶσα Κάδμε γαῖα 10. 754. τὸ Κάδμε 

ἑπτάπυλον κράτος ib. 543. 

Κάζειν. dpspaic κέκαται El. 616. 

KaSayví£ew. πέλανον ἐπὶ πυρὶ καϑα- 

γνίσας lon. 708. πυρὶ καϑήγνιξαι 

δέμας Or. 40. 

τ αϑαιμακτός. τὸν 'EAévac φόνον κα- 

ϑαιμακτὸν Or. 1358. 

Καϑαιμάσσειν. ἵνα---καϑαιμάξω χρόα 

Hec. 1126. καϑαιμάξαι δέρην ΟΥ. 

1527. σκήπτρῳ τῷδε σὸν καϑαιμάξω 

κάρα An. 589. et sine τῷδε Iph. A. 

EXP 
Ιζαϑαιματᾶν. οἰνωπὸν γένυν καϑημά- 

τωσεν Ph. 1168. καϑαιματῶσαι δὲε- 

ξιὰν 1b. 1377. 7860s τὰς £ayS8c πλόκες 

καϑῃμάτωσ᾽ àv Her. F. 284. καϑαι- 

ματώσει κρᾶτα πολεμίων ξένων Hel. 

1615. à—r80' ἀνδρὸς ἀνόσιον κάρα 

καϑαιματώσετε; Her. F. 256. 

Κάϑαιμος. κάϑαιμ᾽ ἔχοντες τραύματα 

Iph. T. 1374. κάϑαιμα σῖτα Her. 

F. 384. 

Ἰζαϑαιρεῖν. καὶ τὸς σϑένοντας καϑαι- 

ρᾶσιν τύχαι Her. F. 1396. ἦ yàp κα- 

ϑεῖλες Θρῇκα ; Hec. 1047. τίνες λόγοι 

καϑεῖλον ἡμᾶς; Or. 860. εὐτεκνίᾳ 

Καϑαμέριος, dor. pro καϑημ: ἃ κα- 

Καϑάπτειν. καϑάψας ἀμφὶ παιδὶ σώ- | 

KAO0A 

ϑελὼν Tr. 816. τέσδ᾽ ἀδίκος kaSe- | 

λόντες El. 878. φόνῳ καϑαιρεῖσϑϑ᾽, à 

λόγῳ, τὰ πράγματα Sup. 740. | 

ϑαμέριον τάζεις--- βότρυν Ph. 237. 

ματος lon. 1006. σκευῇ πρεπόντως | 

σῶμ᾽ ἐμὸν καϑάψομαι Rh. 202. 

Καϑαπτός. ϑύρσοισι καὶ νεβρῶν δο- 

ραῖς καϑαπτὸς Hyp. fr. I. 2. 

Καϑάρειος. πῦρ καϑάρειον Iph. A. 

inus 

Κάϑαρμα. δόλια καϑάρματα Iph. T. 

1316. ποντίων kaSappárov Her. Ἐν 

225. 1 

Καϑαρμόζειν. βρόχον καϑαρμόζεσα δέ- 

pa Hip. 771. ὡς ἐγώ νιν (sc. τὸν | 

πλόκαμον) ὑπὸ μίτρᾳ καϑήρμοσα Bac. 

927. πέπλοις καϑάρμοσον σφαγὰς El. 

1928. βάσιν χερσὶ προσϑίαν kaSap- | 

pócac Rh. 210. πλῆκτρα ἐκ ἐπὶ £u. 

yoic ἵππων kaSfjpposo ib. 767. Fi 

Καϑαρμός. εἰ γὰρ, ὡς ϑέλω, καϑαρμὸς, 

ὅδε πέσοι Iph. T. 1221. καϑαρμὸν. 

ϑύεσα ib. 1332. ἁγνοῖς kaSappote. 

ib. 1191. ὁσίοισι καϑαρμοῖς Bac. 77-8 

KaSapóc. 8 καϑαρὸν ὄντα Iph. ἡ 

1037. καϑαρὸν δόμον ib. 1251. κα- 

Sapóc ἅπας τοι; πολεμίες ὃς ἂν κτάνῃ, 

Ion. 1334. καϑαρὰν ἀνοίξαντι κληΐδα, 

φρενῶν Med. 660.» ἐκέτι καϑαρὰν φρέν᾽ 

ἔχω Hip. 1120. καϑαρὰν εἰς πόλιν 

lon. 673. καϑαραῖς δρόσοις ib. 96. 

ἐσόδες Φοίβα kaSapac ϑήσομεν ib. 

105. καϑαρὸν μέλαϑρον Iph. 'T- 1216. 

καϑαρὸν τὸ χεῖλος Cy. 559. 

καϑαρὸν ἐρανᾶ Hel. 873. 

ὑδάτων πόμα Hip. 209. καϑαρὰ μέ- 

λαϑρα lph. T. 693. ὁ καϑαρὰ ϑύ- 

para ib. 1168. καϑαροῖσιν ἄντροις, 

Ογ. 85. καϑαρὰ ἡμῖν δώματα He 

1446. xaSapoic μαντεύμασι Ion. 470. 

λετροῖσι καϑαροῖς ΕἸ. 794. “ἢ 

Καϑαρπάζειν. ἐκ δεξιᾶς ξίφη καϑαρ- 

πάζοσιν Δη. κρεματὰ τεύχη 

πασσάλων καϑαρπάσας ib. 1123. κα: 

ϑαρπάσας λάβρῳ μαχαίρᾳ σάρκας Cy. 

δυστυχίαν---καϑελεῖν Sup. 67. κατά 

€ πέδον γᾶς ἕλοι (pro καϑέλοι με 7. 

y-) ib. 829. à (sc. δόλῳ) πόσιν ka Sei- 

λεν El. 984. ἥπερ καϑεῖλε ταῦρον ib. 

1148. τὸν μὲν καϑεῖλεν ὑψόϑεν Inus 

fr. XVI. 3. τυκίσματα Φοίβο---κα- 

401. ' 

Καϑάρσιος. προχύταις καϑαρσίοισιϊ h. 

A. 1472. καϑαρσίῳ φλογὶ Hel. 875 

καϑάρσιον πῦρ Her. F. 937. ὅσο 

πρϑϑέμην ξένοισι καὶ ϑεᾷ καϑάρσιο 

Iph. T. 1225. ἱερὰ καϑάρσι οἴκων. 

Her. F. 923. ! 
i 
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Καϑαρῶς. diy καϑαρῶς Rh.35. τὰ 
ἐξ ἡμῶν καϑαρῶς teat βασιλεῦσιν Her. 
1058. καϑαρῶς ᾿Αϑήνας ἐλϑὲ Ion. 
1333. 

πα ϑέζεσϑαι. ἱκέται καϑεζόμεσϑα βώ- "οι Her-.33, ἐπεὶ ἐπὶ ζυγοῖς καϑέ- 
ζετ᾽ ἀρχῆς Ph. 75. καϑέζετ᾽ ἐν μέ- 

᾿σόις ἑδωλίοις Hel. 1587. ἐρὰν ὑπίλ- |" λεσ’---ἐκαϑέζετ᾽ (ΕΔ. fr. XVI. 2. 
Καϑείργειν. ὃ καϑεῖρξ᾽ ἡμᾶς ἄγων Bac. 618. καϑείρξατ᾽ αὐτὸν ib. 509. Καϑέλκεινς Σιδωνίαν ναῦν----καϑείλ- ᾿Κκομεν Hel. 1547. 
Ka3evóc Fr. inc. B. 14. 11. 
Καϑεύδειν. ἐλπίδες ὄπω καϑεύδεσι Ph. 
- 637. καϑεύδεις πωλικῷ δαμεὶς ὄχῳ; "Iph. A. 623. cf. Rh. 643. 
Cd Bac. 282. 

χείλη καϑῆκαν Ion. 1200. ξύλον κα- 
ἧκε παιδὸς εἰς ἕανϑὸν κάρα Her. F. 

993.' Oe vw— eic Ümrvoy καϑῆκε ib. 1006. ἔξω ráóps καϑεῖσεν ᾿Αργείων sparóv Ph. 1195. εἰς λειμώνων χλόην 
καϑεῖμεν αὐτὰς Iph. A. 423, εἰς γῆν γόνυ καμάτῳ καϑεῖσαν Iph. T. 333. καϑεῖσαν δέλεαρ ἡδύ μοι φρενῶν ib. 
1181. xaSscay tic ὦμος κόμας Bac. 
694.  káSec βαλὼν εἰς πῶμα lon. 
1034. δὲ ἐμπύρων σπονδὰς καϑεῖναι 
Iph. A. 60. ἐξ ἐπικράνων κόμας ἕαν- 
ϑὰς καϑεῖναι Iph. T. 52. «εἴσω τρι- 
γλύφων δέμας καϑεῖναι ib. 114. κα- 
ϑεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ Hec. 561. ὃν 
εἰς πῦρ καϑήσω Cy. 456. χρυσέαις προχύοισιν δρόσον καϑήσω lon. 436. 
ἃ καϑήσειν ὕπλ᾽ ἔμελλεν εἰς ἅλα Hel. αϑῆσϑαι. κάϑησ᾽ ἑδραία An. 965. 1391. 5 (sc. πορϑμίδι) καϑήσομαι σιγῇ κάϑησ᾽ ἄν; ib. 671. ἐξωγκω-} κόσμον τάφῳ σῷ ib. 1067. “μένοι Τροίᾳ κάϑησϑε ib. 705. ἑξῆς [Καϑέζειν. sparóv καϑίζει Her. 664. κάϑησο δεῦρό μα ποδὸς Iph. A. 627.) εἴπερ καϑίζει τρίποδα κοινὸν 'EAAá- μόνη κάϑημαι ib. 1176. κάϑησ᾽ ἂν] QocIon. 366. ἱερὰ καϑίζειν ib. 1317. ἐν βάκχαισι δέσμιος Bac. 259. j| εἰς εὐγενῇ δόμον σε καϑίζει ib. 1541. Te καϑῆσϑαι τήνδ᾽ ἕδραν καλὴν Qo- βωμὸν καϑίζω τόνδε σωτῆρος Διὸς πὸ: Her. 55. ἱκέται κάϑηνται ib.| Her. F. 48. τρίποδα καϑίζων Or. 124. ἥσυχοι καϑώμεϑα Hel. 1090.| 954. cf. El. 980. ὀμφαλὸν μέσον «a- ὃς κάϑηται τῷδ᾽ ὑποπτήξας τάφῳ ib.|- ϑίζων Ion. 6. καϑίσας ἔδρεπεν ἕτε- 1210, καϑήμεϑ᾽ ἀπορίᾳ σωτηρίας Her. pov ἐφ᾽ ἑτέρῳ Hyp. fr. V. 1. F. 54. Spóvo κάϑηται El. 315. Ἦλις [ζαϑικετεύειν. ἅ ue καϑικετεύσατε Hel, -- γείτων κάϑηται Cresph. fr. XVIII. 1024. καϑικετεύομαι, καϑικετεύομαι * σιγῇ ὑπ’ ἐλάταις καϑήμενος Bac.| Or. 324. 114. Aera(av ὀφρύην καϑήμενος Her. Καϑιππεύειν. εἰ καϑιππεύσαιμεν ᾽Αρ- 95. ἐχϑρῶν ὑπ’ αὐτοῖς τείχεσιν κα-] γείων sparóv Ph. 739. μένων Ph. 759. ἱκέτας βωμίες κα- Καϑιςάναι. ὅτι καϑιταίη νόμϑς --- g μένες Her. 197. cf. v. 509. et 955.| καλὲς Or. 890. πικρὰν κλήρωσιν αἵ- tyi καϑήμεϑα Iph. T. 296. et 1349. ρεσίν τέ μοι βίο καϑίτης An. 385. v3a Μαινάδες κάϑηντο Bac. 1051.| ποῖ δεῖ kaSwávat πόδα; Bac. 184. ἀϑῆςτο ἀσπίδων ἔπι Ph. 1476. κα- μὴ τὸν αὐτὸν Óvsvxij καϑιτάναι Fr. ἦτο τλήμων Bac. 1100. ἐν éc9Xoic| inc. B. 11. 2. πικρὸς καϑέτηχ᾽, οἷς ιϑήσεσϑ᾽ ἄνολβοι Fr. inc. -CXVIL.| à» οἰωνοσκοπῇ Ph. 963. τοῖς Olko- | 

Sev φίλοις £x 3pà καϑέξηκα Med. 507. 
)ροτοῖσιν ὃς kaSéenkev νόμος Hip. 91. 

ἐφ᾽ οἷς γε νῦν καϑέξηκας λόγοις An. 
235. δόλη καϑέξηκα Hel. 282. ἐπεί 
γε δεσπότης ὑμῶν καϑέτηκα Her. F, 
142. πρὶν εἰς φῶς σὸν κατατῆσαι βίον 
Al. 868. κατέςησ᾽ αὐτὸν tic μοναρ- 
χίαν Sup. 352. κατατῆσαι sparóv 
Rh..487. ὅταν ἔτ᾽ ἔςιν εὖ κατατῆσαι 
τάδε Bac. 801. καταΞτήσας ἐμὰς τε- 
Aerüc ib. 21. ἀντὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς 
σὲ κατατήσασα ΑἹ. 284. κατάςξηϑ᾽ 
ἡσύχῳ ὄμματι Or. 1317. κρείσσων 

ϑιδρύειν. μακάρων ἐς alav σὸν ka- δρύσει βίον Bac. 1337. καϑιδρύ- tro εὐτυχῶς βρέτας Iph. T. 1481. 
pac, ἃς καϑίέδρυται πατὴρ Cy. 817. 
ἱέναι. ἐς οἷδμα τίνι τρόπῳ καϑί- :; Hel. 1980, σῶμα---πύργων ka- "ica Tr. 1011. τὴν ξένην καϑίεσαν 

h: T. 1353. εἰς δεξιάν σὴν--- ξύλον ϑέει Her. F. 471. δ ὀμφαλᾷ ka- κεν ἔγχος Ph. 1422. vápSmy εἰς ov καϑῆκε γῆς Bac. 705. ka Sie wróv εἰς ἅλα Hel. 1630. εἰς αὐτὸ 
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κατέξφη rà Muxgvaía δορὸς Ph. 1089. 

γυναικὶ δυτυχεῖ δόλῃ κατέςξης εἰς ἀγῶ- 

ya An. 328. ἄπαιδας ἡμᾶς δεῖ kara- 

sijva, τέκνων 1b. 715. εἰς τήνδ᾽ àváy- 

κὴν σῇ karacijvat χερὶ - Sup. 510. 

κρυπτὸς κατατὰς An. 1065. τρατη- 

λάτης νέος karasüc Sup. 1216. κα- 

ταΞτὰς εἰς ἀγῶν᾽ ἐναντίον Fr. inc. 

XVI. 9. óc κλαίοντά σε kai τὴν-- 

σὴν καταΞτήσει κύρην An. 636. τύ- 

pavvoc τῆσδε γῆς καϑίξαται Ph. 51. 

τῷ πλέονι πολέμιον καϑίξαται τὄλασ- Καινίζειν. εὐχὰς ὡς ἐκαίνισας ϑεῶν 

€ 

coy ib. D49. ἐχϑρὰ γαίας κοιράνοις 

καϑίξταμαι Med, 875. Svyarpi σύμ- 

pia xoc καϑίταμαι An. 371. δυτυχὴς 

καϑίταμαι ib. 396. πόλεμον TBTOY 

dk ἐγὼ καϑίταμαι Sup. 522. εἰς βό- 

Xov καϑίξαται Bac. 846. εἰς πάλην 

καϑίςαται δορὸς Her. 100. εἰς πόλε- 

ον ὑμῖν καὶ μάχην kaSísarauHer. 

F.1168. πλάτην καϑίφατο Hel. 1550. 

γάμοι ὅσοις εὖ καϑεςᾶσι βροτῶν Or. 

601. ἀνάγκης εἰς ζυγὸν καϑέταμεν 

ib. 1330. αἰεὶ δυτυχῆ ka esávat Ph. 

87. αἰχμὴν ἐς μίαν καϑέξατον ib. 

1979. ἰκοολατὴς τῶν κακῶν καϑεσάναι 

Sup. 341. ἐπὶ ταύτῃ kaSésapev τύ- 

xn Τρ. A. 719. r8r8 ἥσσονες κα- 

Sésauev ib. 1272. ἐν τ kaSésare 

Bac. 1260. τῶν καϑετώτων πέρι Her. 

F. 205. : 

KaS9óAs Her. F. 19. 

Καϑορᾷν. ἀϑαγάτα καϑορῶν φύσεως 

κόσμον ἀγήρω Fr. inc. CLII. 5. 

Καϑοσιῶν. καϑωσίωσε Meleag. fr. XX. 

ὃν τοῖσδε βωμοῖς ϑεᾷ καϑωσιώσατο 

Iph. T. 1320. 
ἹΚαϑυβρίζειν. | r&rov λαβᾶσα καϑύβρι- 

σε Hip. 446. ταῦτα καϑυύβρισ᾽ αὐτὸν 

Bac. 616. ὡς μή τις αὐτὲς πολεμίων 

καϑυβρίσῃ Med. 1380. παῖδας τὸς 

ἐμὸς καϑυβρίσαι ib. 782. et 1061. 

péNsá pe βέλοιτ᾽ àv καϑυβρίσαι Her. 

458. σῶμ᾽ ἐμὸν καϑυβρίσαι El. 698. 

πλεῖτα χώραν τήνδε καϑυβρίσας Rh. 

500. 
Καίειν. καίει rd πόῤῥω Phaéth. fr. 

XIV. καιέτω Cy. 655. ἐπὶ [Bospv- 

xou πῦρ ἔφερον; à) ἐκαίετο Dac. 757- 

ὅταν κεκαυμένον ἴδω νιν Cy. 450. 

Καίνειν. καίνετε Or. 1302. παῖς πα- 

Καινός. αὖϑις ἔξαι καινὸς (sc. ὁ λό-᾿ 
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1259. ἢ nw fxavov; Iph. T. 11708. 

ὃν ἕκανε Φοῖβος Hel. 1489. ὃς ἔκα- 

γεν ἄλοχον, ἔκανε δὲ τέκεα Her. F. 

1069. sq. ἄνακτα δοριπόνων ἕκανεν 

ἀνδρῶν El. 480. ἃ πόσιν---ὀξυϑήκτῳ. 

βέλει ἔκανεν ib. 1159. ἐκάνετ᾽, ἐκά- 

νετε--ἀηδόνα Μεσᾶν Pal. fr. VIL. 1. 

ὁ κανὼν ἐκ εἴσεται παῖδας ἐναίρων | 

Her. F. 865. εἴ με κανεῖ πατέρ᾽ ὄν- 

τα ib. 1076. ἐκαινόμην ξίφει Τρῆ. "Tec 

27. μέλη καινόμεγα Cy. 359. | 

ΤῊ. 889. ὅστις τόνδ᾽ ἐκαίγνισεν λό- | 

γον Pi. fr. VI. 2. Ἢ] 

yoc) Iph. T. 754. ὃ καινὸς πόσις 

'[r. 959. φόνον καινὸν 1b. 1160. τίς 

ὅδ᾽ ὀρνίϑων καινὸς προσέβα ; Ion. 1701) 

ἡδὺς αἰεὶ, καινὸς Qv, καινοῖσιν ἦν 1x 

θ41. παῖδα τὸν καινὸν ib. 1123. ἐξ 

κρατῆρα καινὸν ib. 1178. ὁ καιψὸὸ 

γόνος ib. 1202. καινῶν λόγων Hip. 

688. $íAac καινὸς Iph. A. 840. xat 

νῶν ὕμνων Tr. 512. τὸς Aóyac εἰσ- 

φέρεις καινὸς Bac. 049. καινῶν Tus 

ράννων Her. F. 567. καινδς φυτεῦσαι 

παῖδας Dic. fr. IX. 2. καινῆς γύμ- 

φης Med. 556. νόσον καινὴν Bac 

354. καινὰς εἰσβολὰς ὁρῶ λόγω) 

Sup. 92. καιναὶ καινῶν μεταβάλ: 

vác τινας- -ἀκέσας συμφορὰς ib. 1126 

d καινὸν εἶπας Hec. 070. 

καινόν; Or. 239. καινὸν αὖ λέγεις, 

ib. 788. τί καινὸν " Apytt ; ib .872 

ἀμείβει καινὸν ἐκ καινῶν τύδε Wb 

1503. καινὸν ἔπος Ph. 1082. 

νὸν κακὸν Med. 705. et 1120.98 

1959. et Her. F. 1177. χρῆμα Κα 

νὸν Med. 868. τελευτήσεταί τι καὶ 

γὸν δόμοις Hip. 370. καινὸν λέχει 

ΑΙ. 466. Τροίας καινὸν βάϑρον 10} 

A. 1963. καινὸν ἐξεύρημα Iph. 3 

1099. τί ie καινὸν ἐν δόμοις 59 

1160. ὄνομα καινὸν Cy. 687. K 

νὸν χρέος Her. F. 530. M 1 

ib. S31. εἴ τι καινὸν ὑπογράφῃ τῷ Ἡ 

βίῳ ib. 1118. καινὰ καινὰ δέρκομ, 

Hec. 687. καινὰ κακὰ ib. 1038, πὸ 

χαιὰ καινῶν λείπεται κηδευμάτων Me. 

76. καινὰ λέχη 1b. 155. et 489. εἰ 

τέρα καίνει Ph. 44. τί καίνεις με: 

An. 388. ὃς ἄρτι καίνεις Her. F. 

967. ἔκανες Or. 195. et Iph. T. 

καινὰ ἤϑη ib. 238. καινῶν BeXevp. 

των ib. 270. et 'Fr. 703. ü πρὸ 

φέρων σοφὰ Med. 298. 
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ua ib. 494, καινὰ φάσματα Iph. T. 
12. καινῶν κηρυγμάτων ib. 239, kai- 
"àv φόρτον ἀγγέλλων κακῶν ib. 1306. 

σὴν ἁμαρτιαν τὸ μὴ εἰδέναι ἐκλύει κάκης 
Hip. 1335. σᾶ πατρὸς κάκῃ An. 968. 
δειλίαν καὶ κάκην κεκτήσομαι Iph. T. αἰγοῖσι λέκτροις 'Tr. 663. τὰ καινά! 676. ὡς ἔμφυτος πᾶσιν ἀγϑρώποις / ἐκ τῶν ἠϑάδων ἡδίον᾽ ἐςὶν Cy. 249.| κάκη Bel. fr. IX. 1. 

αἰνὰ πήματα kel. 1529. παλαιὰ Κακίζειν. μὴ κάκιζε Iph. A.1436. κα- αιγοῖς δακρύοις 8 χρὴ sévew Alex. κέζῃ (2. sing. pras. med.) Ion. 984. r. XX. μὴ κακισϑῇς Med. 1246. κακισϑεὶς uvorpóroc μῦϑος Dan. 49. El. 982. 
uyepystv. τί καινοργεῖς ; Iph. ΑΚακιτέον Iph. T. 105. 
«€ μή---καινεργεῖς λόγον ib. 838. Κακοβολεύειν. ψυχὰ---κακοβολευϑεῖσ᾽ νῶς Cad. fr. vers. 1. ἐκ T ἀνϑρώπων, ἔκ τ᾽ àSavárov Ion. (puc. καίριος ἤλυϑες El. 598. και-ἰ 877. 
ac σφαγὰς Ph. 1440. ἔλεξας τὰ Κακόβελοος. κακοβόλων φωτῶν Dac. (pta Iph. A. 829. καιριωτέραν (Je-| 399. 
l|» Her. 472. Κακόγαμβρος. κακόγαμβρον γόον Rh. ἰρίως σκοπεῖς Rh. 339. 260. 
ipóc. rvX&ca kaip& ϑεόϑεν Hec. 593. Κακόγλωσσος. kakoyXóoccs βοῆς Hec. Ὁ καιρὸν τοῖσι φαίνεται λόγοις ib.| 661. 

ἃ εἰς ἀδελφὴν καιρὸς ἐκπονεῖν ΚΚακοδαίμων. ἕλκετε τὸν κακοδαίμονα n. 122. ἀφῖξαι εἰς καιρὸν κακῶν ib. Hip. 1362. 
M. καιρὸν εὐλαβόμενος ib. 698. Kaxódofoc. γίκαν μὴ κακόδοξον ἔχειν ; καιρὸν ἔβης Ph. 106. ἔχει αὐτὰ An. 780. 
ρὸν ib 474. καὶ καιρὸς εἰδέναι τάδε Κακομήτας ἀνὴρ Or. 1403. 
σποιναν Med. 80. cf. Iph. A. 325. Κακόνυμφος. τὸν---κακόνυμφον | Med. ὑπερβάλλοντ᾽ ἐδένα καιρὸν δύναται 206. ὦ κακόνυμφε ib. 990. κακο- ὅτοις Med. 128. εἰ ὁ καιρὸς ἦν, νυμφοτάταν ὄνασιν Hip. 757. » Hip. 386. εἰς καιρὸν πάρα ib. Kakómoruoc. ἐμὲ κακόποτμον Hel. . τίς σοι καιρὸς &árviouéva—;| 700. 
1181. εὑρεῖν καιρὸν Ib. 486. εἰς Κακοῤῥοϑεῖν. συγγόνες Kakoppo3 eic ; ρὸν τυπεὶς ib. 1121. καιρῷ σοφὸς] Hip. 340. παῦσαι παῖδα σὸν κακοῤ- p. 509. καιρᾷ πέρα ib. 745. παρὰ ῥοϑῶν Al. 710. 
ρὸν Iph. A. 800. et Rh. 829. S|Kakóc. κακὸν καρπὸν Hec. 595. ἀεὶ καιρὸς ἀντιλάζυται Iph. A. 1109.| ὁ πονηρὸς ἐδὲν ἄλλο, πλὴν κακὸς ib. ρὺν λαβόντας Iph. T.908. καιρὸς} 596. κακὸς; ὁ μή τι δρῶν κακὸν ib. ica. Rh. 10. εἰς καιρὸν ἦλϑες ib.| 608. κοινὸν, τὸν κακὸν κακόν τι πά- "cf. Tr. 739. et Hel. 1087. Vcepov| σχεῖν ib. 903. ὡς φανῇ κακὸς ib. ! ἦλϑον, ἐν καιρῷ δ᾽ ὅμως Rh. 443.| 1217. cf. v. 1233. εἰς φίλες ἔφυς κακὸς (pev καιρὸς 1)». 545. ὡς ἐν εἰ καιρῷ, Or. 424. εἰκότως, κακῆς γυναικὸς ἄν-. ει Dac. 1286. σμικρὸν ὃ καιρὸς] Opa γίνεσϑαι κακὸν ib. 735. κακὸς ᾿ ἀπαλλάξαι βία Hel. 309. καιρὸν ἐφωράϑη φίλοις ib. 7838. Μενέλαος ὁ y ἦλϑες ib. 486. Xpóvo καιρὸν] κακὸς ib. 1057. κακὸς φανήσομαι Ph. βάνων Ion. 659. εἰ σπϑδαί re—| 1012. κακός γ᾽ ὧν εἰς φίλος ἁλίσκεται ' καιρὸς ἄπεισι τόλμας ib. 1062.| Med. 84. μὴ κακὸν φῦναι λέγειν ib. ]) καιρός £o. ἡμᾶς ὁρᾶν ib. 1552.| 522. κατϑανῇ κακὸς κακῶς ib. 1386. καιρὸν ἔξω περᾷ Her. F. 701. τὰς] d τις ἦν ὅτω κακὸς, ὃν 8 προσεῖπε A]. τύχας ϑεραπεύεσϑαι καιρὸς El| 192. γαύτην κακὸν An. 458. διὰ . μηδ᾽ αὖξε (sc. ἄνδρα) καιρᾷ μεῖ- κυβερνήτην κακὸν Sup. 880. αἰσχύ- Bis fr 1. 4: ὁ ἐν καιρῷ μόχϑος] νεται---κακὸς γενέσϑαι ib. 013. κακὸν ἢ fr. VIIT, 1. οἴχεται ὁ καιρὸς) νότον ib. 1208. et Her. 1042. ἀνδρὸς ἰγϑρώπων εὐεργεσίαν Epist.IV. | καὶ κακῷ τρόποι Iph. A. 502. va vOpía. τῇ Φρυγῶν κακαγδρέᾳ πόλλ᾽] οἶμαι δαιμόνων εἶναι κακὸν Iph. T. λῶντες Rh. 814. 391. κακὸς κακῶς ταφήσῃ Tr. 446. : τῆς ἐμῆς κάκης Med. 1051. τὴν] κακὸς πολίτης Bac. 271. γείτονος 
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xax8 Cy. 595. κακὸν λόγον κτήσῃ 

Her. 100. κακὸς μένειν δόρυ ib. 744. 

κακὸς, ὅστις μὴ σέβει τὰ δεσποτῶν 

Hel. 732. κακὸς ὄρνις ib. 1057. ἐν 

τοῖς αὗτθ δώμασιν κακὸς φανεὶς Ion. 

370. κακὸς εὐνάτωρ ib. 912. "AmóA- 

λων ὁ κακὸς ib. 952. τὸ ἀπορεῖν, àv- 

δρὸς xaxa Her. F. 106. ἢ χρητὸν 

ὄντα γνώσομαί σέ γ᾽, ἢ κακὸν Alex. 

fr. 11..2. δείκνυσι δ᾽, ἡμῶν ὅστις &ziv 

ἂν κακὸς Antiop. fr. III. 2. ςέφανος 

ἀνδρὸς d κακθ ejusd. fr. X. 1. εὐτυχίαν 

κακᾶ ἀνδρὸς Bel. fr. VI. 2. δύσμορφος 

εἴην μᾶλλον, ἢ καλὸς κακὸς Chry. fr. 

III. 9. ἐκ ἂν γένοιτο xpnsóc ἐκ κακβ 

πατρὸς Dic. fr. XI.2. μή μοί ποτ᾽ εἴη--- 

κακῷ γενέσϑαι ejusd. fr. XII. 2. oty- 

σις ἀνϑρώπϑο κακβ Gl. fr. 1. κακὸς 

ναύκληρος Inus fr. XV.3. ἀργὸς πο- 

λίτης κεῖνος ὡς κακός γ᾽ ἀνὴρ Melan. 

fr. ΓΝ. κακὸς πεφυκὼς Phry. fr. V. 

9. κακός τις ἐπὶ προξένῳ σοι χρώμε- 

voc; Tel.fr. XXIV. κακὸς ὁ μὴ ἔχων 

Ἐν. fal cit. V. 8. κακὸν ἄνδρα χρὴ 

κακῶς πάσχειν ἀεὶ Fr. inc. XLII. 4. 

πῶς àv ἐκ roiB0e σώματος κακὸς vyé- 

voir" ἄν eorund. fr, LXII. 8. κακός. 

κακῷ γὰρ συντέτηκεν ἡδονῇ eor. fr. 

CVII. £a με κερδαίνοντα κεκλῆσϑαι 

κακὸν Fr. inc. B. 1. 1. ràc kak&c τι- 

popsu£vn Hec. 756. τὸς kak8c κακῶς 

δρᾷν ib. 845. οἱ κακοὶ φίλοι Or. 746. 

καλοῖς κακὲς Aóysc ἑλίσσων ib. 889. 

Φρύγας κακὲς ib. 1351. ἀεὶ κακοὶ 

Φρύγες 10. 1447. ἐχ ὁρᾷ Δίκα κακὲς 

Ph. 1717. τὸς κακὲς πεφυκότας Hip. 

949. ὦ ξυνῳδοὶ κακοὶ Sup. 78. κο- 

λατὴς τῶν κακῶν ib. 54]. ἵν᾿ ἡμᾶς 

ὄντας εὑρήσει κακὲς Iph. A. 459. 

πολλοὶ κακοὶ Iph. T. 678. κακὸς ἀνα- 

καλῶ τὰς συμμάχϑες Τὰ. 469. κακῶς 

ὅτοι κακοὶ οἱ παῖδες ἀπόλοιντο ΟΥ̓. 

267. δεῦρο τοῖς κακοῖσι φευκτέον Her. 

260. κακὲς ἡμεῖς 8 προσωφελήσομεν 

ib. 520. ὁ γάρ τι ϑανάτῳ τὸς κακὲς 

κολάζομεν Hel. 1188. οἱ κακοὶ B7TOT. 

εὐπράξειαν ἂν Ion. 1622. κακοὶ εἰς 

σὲ Her. F. 496. ὅσας κακὲς ἐφεῦρον 

ib. 569. χρητὰ ἐκ κακῶν τέκνα El. 

470. πολλοὶ ὄντες εὐγενεῖς; εἰσὶν 

κακοὶ ib. 551. ἐκ τῶν ὁμοίων οἱ κακοὶ 

γαμθϑσ᾽ ἀεὶ Alex. fr. ΧΙ. ἐκ ἕξιν ἐν 

κακοῖσιν εὐγένεια ejusd. fr. XIII. 1. 

φιλεῖ ἐκ κακῶν εἶναι κακὲς Antig. fr. 

KAKO 

ΧΙ. 2. κακοὶ πολῖται AÁntiop. fr. VII 

3. ὀλίγοι ἐσϑλοὶ κρείσσονες πολλῶ: 

κακῶν Ar. fr. XIII. κακὲς ἐκδέκων 

τιμωμένες Bel. fr. XXIII. 3. vid. not 

ὅστις κακοῖσιν ὅμοιος ἢ Dic. fr. XIII 

2. ὀλίγας ἐπαινῶ μᾶλλον, ἢ T0ÀÀ8. 

κακὲς Er. fr. III. κακοῖς τὸ κέρδο 

τῆς δίκης ὑπέρτερον Hyp. fr. vI 

ὦ κακοὶ βροτοὶ [nus fr. IV. 1. Kaka 

ἀποπτύωμεν ejusd. fr. XI.2. oi p& 

βκέτ᾽ εἰσὶν, oi δ᾽ ὄντες κακοὶ CEnei fi 

IL. 2. ὅταν κακοὶ πράξωσιν καλῶ 

ejusd. fr. IX. 1. κακοὶ γεγῶτες (ϑι 

παῖδες) (Eno. fr. II. 6. £y ἀνϑρά 

ποισι κακοῖς Peliad. fr. IIT. 2. ópeXg 

κακοῖς Phoen. fr. IX. 7. πόλει ceri 

χᾶντες οἱ κακοὶ “νόσου Pli ΤΟΝ 1 

?ci, TOL καλὸν κακὲς κολάζειν Sci. f. 

IV. 9. τοῖς κακοῖς, πάντων pÉyvst 

πολέμιος Syl. fr. I. 1. κακοῖσιν ἅπα 

ra φρᾶδα ἴοι. ἢν. 1. 2. τῶν xax | 

ἐξασίᾳ ejusd. fr. XIV.2. ἡ δίκη μέ 

πτει τὸς κακὲς ΕἾ. inc. 1l. 4. ἄρχει 

Sav χρεὼν κακὸς ὑπ᾽ ἐσθλῶν eorun 

XLÍ.2. νεῖκος αἴρεσϑαι κακοῖς eG. 

fr. XLIIL 2. ὥστ᾽ ἐκ πονηρῶν μὴ 

κακὲς πεφυκέναι eor. fr. LXIIIA 

κακοὶ εὐτυχϑντες ἐπιπλήττϑεσί με E 

inc. B. 21. 2. κακὴ γυνὴ Hec. 34 

et Hel. 964. et κακῆς γυναικὸς € 

590. 735. et 1139. An. 272. et. 62 

Iph. A. 1169. Iph. T. 566. Mela 

fr. VIL 1. et Fr. inc. XLIX. 3. 

κακὴν γυναῖκα Or. 925. El. 107 

Inus fr. VII. 4. et Pro. fr. ΠῚ. 

γῆ κακὴ Hec. 892. κακὴν αὐτὴν ἐ 

δίκως ἡγέμενος Or. 504. φυτεύσ᾽ 

ϑυγατέρα κακὴν ib. 584. κακὴ 

ἀλκὴν Med. 204. κακῶς κακὴν Say 

σφ᾽ ἀνάγκη 10. 805. μητρὸς ὡς καὶ. 

ἐκύρσατε ib. 1363. ὀργῆς ἐξανεὶς κ' 

κῆς Hip. 900. κακὴν ἔμπορον p^ 

964. κακὴν δάμαρτα An. 627. " 

ἀναγκάσῃς ἐμὲ κακὴν γενέσϑαι 1 , 

σὲ Iph. À. 1184. ἐρημία κακὴ Tr. ἢ; 

κακὴ φανὅμαι τῷ ϑανόντι ib. 6: 

κακῶς κακὴ ϑανεῖται ib. 1056. δὲ 

κακὴν Her. F. 292. et δόξα κακὴ i 

1013. κακὴ μήτηρ El. 27: cf. v. 9: 

συμφορᾶς κακῆς ib. 69. κακῆς 1“ 

ἀρχῆς γίγνεται τέλος κακὸν JEol. : 

IL ἡ κακὴ ἀνανδρία Ar. fr. V. 1.! 

Er.fr. X. 2. d) ἂν ἐκ μητρὸο Καὶ 

ἐσϑλοὶ γένοιντο παῖδες Bel. fr. ΧΙ: 

[ 



2. βραχεῖα τέρψις ἡδονῆς κακῆς Er. fr. II. 23. τόλμῃ κακῇ Rha. fr. IH. G. βολῆς κακῆς Fr. inc. IX. κακὰ (pro κακὴ) ἀμηχανία Hip. 169. σὺ διάφερε “τῶν κακῶν (sc. γυναικῶν) Or. 25]. κακῶν φρενῶν Hip. 473. δρῶσιν ai κακαὶ κακὰ βολεύματα ib. 649. τῶν κακῶν μητέρων φεύγειν τρόπες χρὴ An.229. κακῶν γυναικῶν εἴσοδοι 1b. 931. ἡδοναὶ κακαὶ Iph..A. 387. “κακαὶ EEPyE χεῖρες Rh. 1176. ᾧ κακαὶ 
Tr. 404. φήμας κακὰς ἤκεσεν Hol. 
02]. τὰς φρένας ἔχειν κακὰς 10. 738. 
κἀν ταῖς κακαῖσιν αἱ "ya Sai μεμιγμέ- 
va. lon. 399. πημάτων κακὰς ὁδὲο 
ib. 930. κακὰς προσβολὰς El. 820. τὶ κακαὶ συμφοραὶ Bel. fr. XXV. 15. "αἷς 8 κακαῖσιν αἱ κακαὶ (sc. αἶσχος Ἐκοίνωνται) Melan. fr, XXVI. 4. aKàc ἀμοιβὰς CEd. fr. IV.2. ὁμιλίαι 
«καὶ Fr. inc. CLXXXIX. αἱ κακαὶ λῶσσαι Epist. V» dX» αὐξὸν ἥδε " εἴργαται κακὸν Hec. 204, τὸ δόλον € κακὸν πεφυκέναι ib. 332. ὅτῳ κατ᾽ ἣ» τυγχάνει μηδὲν κακὸν ib, 628. 

κακοῖς βελεύμασιν Her. F. 975, κα- κοῖς πήμασι An. 1172. κακῶν λέκ- 
τρων ib. 1282. κέντρα κακὰ Sup. 
242. σοφισμάτων κακῶν Bac, 489. ἔργα κακὰ Aut. fr; ΠΠ. 96. οἱ μὲν 
κακῶν ἐρῶσιν (Ed. fr. XV. 2." κα- κὸν $ubst. κακὸν ὀλέϑριον Hec. 641. 
et 1081. 787 ἂν προσείη τοῖς ἐμοῖς 
κακοῖς κακὸν Or. 762. κακᾶ rp ἔτ᾽ ἄλγιον κακὸν Med. 234. ἀμήχανον κακὸν ib. 447, κακῷ ἐκέτ᾽ ἣν ὑπέρτε-: 
poc ib. 1219. τερπνὸν κακὸν Hip. 984. σὺν κακῷ ib. 598. ἀτηρὸν ka- 
κὸν Αη. 353. ὡς κακὸν κακῶς διά-- 
δοχον--- πορσύνεται ib. 803.  zó kakóy ἀντὶ Téya98 (sc. ἕλωμαι); Iph. A. 488. δεινὸν κακὸν ib. 1357. et 1416. Bac. 1349. Fr. inc. LIII. 4. ὡς εὖ κακὸν δίκαιον εἰσεπράξατο Iph. T. 959. τὸ σὸν κακὸν kocuaca "Tr. 982. ὡς μὴ ᾿ξεγερϑῇ τὸ κακὸν Cy. 623. κακόν γε πρὸς κακῷ ib. 679. Τὸ κακὸν ἀγαϑὸν Hel. 649. ΚΟΙνΏ μετασχεῖν τἀγαϑδ καὶ r8 κακᾶ El. 607. ἀεὶ τὸ μὲν ζῇ, τὸ δὲ μεϑίξαται κακὸν Eo]. μέλλον ὡς κακὸν τὸ μὴ εἰδέναι Or.|. fr. XVI.  γᾶ πάσχειν τὐπιὸν μεῖ- * κακὸν τὸ μὴ ἔχειν Ph. 408. τὸ ζον κακὸν And. fr. XVIII. 2. Σ᾽ δδι γοίμιον κακὸν τόδε Hp. 1 568250 |: Xo» 8X ὁρᾷς ὅσον κακόν; Antiop. ἔτ, Kv κάρα ib. 651. κακὸν τὸ λῆμα] XV. ΄ κακὸν ἔχϑιτον Ar. fr. XXIV. BU26. κακόν yt ϑνητοῖς τὸ véoy| 3. τοῖς πράσσεσιν κακὸν ἦλϑε ejusd. ἢ, 183. κακὸν λέχος Iph. A. 389. τὸ] fr. AXXIL 2. '-9ejy κακὸν Chry. ἱγτικὸν πᾶν σπέρμα φιλότιμον κακὸν fr. TT, l. ἀγριώτατον κακὸν Phoen. fr. VL oio» roic ἔχεσιν εἶ κακόν; 

:920.. δὲν οἶδ᾽ ἐδεὶς κακὸν Iph. T. BS κὰκὸν ὄνειδος Her. 463. κακὸν} ejusd. fr. VIII. ἡ δόκησις ἀνϑρώποις κακὸν Fr. inc. XXVIII. 9. ἐπεὶ 

᾿ εἶπας, οἷς κακὸν λέγεις Hel. 124. k ἐσϑλὸν εἰ συμμίγνυται Ton. 1017. κρεῖσσον τὸ κακόν Ect τἀγαϑ8 eorund, σαί. τι κακὸν τῆς πέλας ib. 1248. CCXXITI. ἀληϑὲς κακὸν Fr. inc. τόν τι πράξειν Her. F. 728. κακὸν, B. 18. ἐπὶ κακῷ σῴισιν ἔσονται γαῖκα πρὸς. νέαν ζεῦξαι νέον 2:0]. Epist. V. 300 ἑακὼ σπεύδεις Ph, 585. XI. l. sed cf. Fr. inc. CLVII. 1.! δ ἐξ ἑνὸς κακὼ συνάπτει Iph. T. 488. cf. Fr. inc. XXIII. 3. ἀμέγαρτα ka- 

Dro νέαν est γραίαν. κακὸν παί- μα Alex. fr. XV. 1. κακὸν ὁμίλη-} κῶν Hec. 193. παρδσίαν κακῶν τῶν σῶν ib. 297. σοφόν τι κἀν κακοῖς, ἃ 

Antiop. fr. X. 3. τὸ κατὰ σκότος, ὃν Meleag. fr, V. τὸ κακὸν ἐδεὶς) δεῖ, φρονεῖν ib. 228, ὅπως ὁρῶ κακῶν sóy ἂν ϑείη ποτὲ Phoen. fr. VIT. κάκ᾽ ἄλλα μείζονα ib. 233. ἐπιλήϑος-. μαι κακῶν ib. 279. γεύεσϑαι κακῶν 

κακόν τι πράσσων Phry. fr. V. 9. t) δίκαια ἁπανταχῆ κακὸν Fr. ἴης.} ib. 375. τέϑνηκ᾽ ἔγωγε---κακῶν ὕπο 22, 3» κακόν TL πράξῃ eorund.| ib. 431. σημανῶν κακὰ ib. 512, Ag. 1. 8. ὦ κάκ ἐνεγκᾶσαι Τρῳάδες,) yov κακὰ ib. 519. τοιάδ᾽ ἤκεεν κακὰ UK ἐνεγκᾶσαι πήματα Hec. 166. ib. 976. ἐκ οἵδ᾽, εἰς δ᾽ τε βλέψω κα- φροίμιά μοι κακὰ ib. 182. cf. Tr.| κῶν ib. 585. λύπη διάδοχος κακῶν ^ ὦ κακὰ μνηςεύματα Ph. 582. κακοῖς ib. 588. ἕτερα ἀφ᾽ ἑτέρων κακὰ | βολεύματα Hip. 649. et τῶν Ka-| κακῶν κυρεῖ ib. 689. — δεινὰ πάσχομεν κακὰ ib. 693. πέπρακται καίν ἔσω 

βοελευμάτων CEd. fr. IV. 1. et. 

KAKO KAKO | 
| 

| 
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κακίων. κακίων ἐγένετο Or. 505. 780 | 

ὄπω Live κακίον᾽ ἐδεξάμην Al. 788. 

dó£v κακίων τυγχάνεις γεγὼς πατμὸς 

Her. 327. ἐδὲν κακίω Μενέλεώ p | 

ἕξεις πόσιν Hel. 1499. cf. El. 1081]. 

τῶν ἐλευϑέρων sSüric κακίων δᾶλος, | 

ὅστις ἐσθλὸς ῃ Ton. 850. TTUXÉ 4 

δόμων κακὰ ib. 1038. dec σοι δύσφορ᾽ 

εἴργαται κακὰ ib. 1085. ἐν τοῖς κα- 

κοῖς οἱ ἀγαϑοὶ σαφέτατοι φίλοι ib 

1226. κακῶν ἐρᾷς τυχεῖν ib. 1280. 

ὦ πότνια λήϑη τῶν κακῶν Or. 213. ὁ 

δαίμων ἐς ἐμὲ πλέσιος κακῶν 1b. 394. 

πέρας ποῖ κακῶν προβήσεται: ib. 510. 
Pr zi Pr. : à 
dx ἅπαντα τῷ γήρᾳ κακὰ πρόσετιν 

Ph. 531. δυσφύλακτ᾽ αἰτῇ κακὰ 10. 

931. ἦ πρὸς κακοῖς ἐρεῖς κακά: ib. 

1693. κακῶν πολλῶν ἴδρις Med. 285. 

κακῶν πάντων τέκτονες ib. 409. οἵ 

κακῶν ἐλήλυϑας ; ib. 1906. σοὶ πάντ᾽ 

lá» κακὰ db. 1369. ἀκέσῃ πολλὰ; κα 

ψευδῆ κακὰ Al. 708. διδάσκαλοι κα- 

κῶν An. 947. πλείω τὰ χρηΞτὰ τῶν 

κακῶν εἶναι βροτοῖς Sup. 199. κακῶν 

πέλαγος ib. 824. cf. Her. F. 1088. 

ü σε φέρειν δεῖ πᾶσιν “Ἑλλησιν κακὰ 

Iph. À. 308. ὡς ἡδέως κακοῖσιν oi- 

κείοις γελᾷς "Tr. 4006. κακῶν εἰς &- 

μιλλαν ἔρχεται ib. 617. κακοῖς 9η- 

ρᾷν κακὰ Dac. 837. ἐπ᾽ ἐξειργασμέ- 

vow κακοῖσι χαίρειν ib. 1038. μὴ σο- 

φοῖς χαίρειν euxdie ib» 1955., (mr 

παύσομαι κακῶν ib. 1358. κακῶν λῆ- 

sic Cy. 171. κακῷν εἰς τὄσχατον 

πεσόντες Her. 304. κακῶν μέγιξον 

φάρμακον ib. 596. μεγάλα σπεύδεις 

κακὰ Hel. 1645. μέγας ϑησαυρὸς ὡς 

ἀνοίγνυται κακῶν Ion. 924. ὀσ᾽ ἐν 

ὑτάτοις κακοῖς ib. 1115. τῶν κακῶν 

ἄκη Her. F. 93. πρὸς κακοῖς κακὰ 

μήσεται ib. 1076. ἔλθω τῶν ἐμῶν 

κακῶν πέλας; ib. 1109. κακὰ κακοῖς 

συνάψαι ib. 1213... ἅπαντ᾽ ἐλάσσω 

κεῖνα τῶνδ᾽ ἔτλην κακὰ ib. 1411. τὰ 

κακὰ παράδειγμα τοῖς ἐσϑλοῖσιν El. 

1084. ἀμοιβαὶ κακῶν ib. 1147.- εἰ 

μὴ καϑέξῃς γλῶσσαν, ἔςξι σοι κακὰ 

Ag. fr. Ill. ἐκ ἂν γένοιτο χωρὶς 

ἐσϑλὰ καὶ κακὰ ZEol.fr. VI. 8. τίς 

ἀλγεῖν ἐκ énísarat κακοῖς : ejusd. fr. 

XXL 1. φέρειν κακὰ Alex. fr. XIX. 

9. £m ἄκραν ἥκομεν γραμμὴν κακῶν 

Antig. fr. XIII. ἔςι κἀν κακοῖσιν ἡδονὴ 

ϑνητοῖς CEnom. fr. V. 1. πολλῶν τὰ 

χρήματ᾽ αἴτι ἀνϑρώποις κακῶν Ph. 

fr. 11. δεινὴ πόλις νοσδσ᾽ ἀνευρίσκειν 

κακὰ Fr. inc. XXXVIII. et Fr. inc. 

B A7. ς δημιεργὸς κακῶν μέγιΞξος 

Fr. ine. LIII. 7. ὁ μή ποϑ᾽ ἁλῶ κακὰ 

πράσσων eorund. XCVI. 5. pia 

κακῶν eor. CLV. 11. 2) Compar. 

κίων Fr. inc. XXI. 2. ὅταν vuEEE 

ϑλὸς--- μηδὲν φέρηται τῶν κακιόνων 

πλέον Hec. 308. ὑφέξω τοῖς κακίο-, 

σιν δίκην ib. 1258. τὸς κακίονας σέ- 

βων An. 915. μηδὲ - τὸς κακίονας, 

(sc. φίλος) λάβῃς Her. 179. ϑεοῖσιν. 

d κακίοσι χρώμεσϑα συμμάχοισιν. 

348. ἐσϑλῶν κακίας ἐνίοτ᾽ εὐτυχ' 

οἱ Hel. 1229. εἴκειν ὁδδ---τοῖς 

κίοσιν lon. 637. κλύοντα δεινὰ 

xaxióroy. Die. fr. ΧΙ 5228 

γέγραπται τῶν κακιόνων κράτει 

fr. VI. 2. sed v. not. τυραννεῖν 

κακιόνων Er. mc. ΧΧΧΤΙΧ, OMM 

inc. B. 47. 7. κακίων «ὅσ᾽ ἐμδ 

Al. 307. εἰς ἀηϑίαν πίπτει K 

Hel. 426. κτῆσις κακίων Alex 

VI.4. πᾶσα ἀνδρὸς κακίων X 

CEd. fr. I. 9... ἅπαν κάκιον 78 Qv 

σεσϑαι καλῶς Ph. 798. εὑρεῖν & 

μητέρα lon. 1383. div κάκιόν 

ἀϑλητῶν γένας Aut. fr. I1. 2. 

voc τῇ μὴ φϑονεῖν ὅσῳ κάκιον 

inc. XVII. 4. καί μοι δοκθσιν---πὶ 

σειν κάκιον Hip. 378. ópov&c 

κιον Ἑλλήνων πολὺ Bac. 483. 

Superl. kakvzoc. Μενέλεως kákus: 

μὲ, κι 7. À. Or. 734. κάκιξος Y 

Med. 229. cf. v. 452. et 690. et 

fr. IL. 2. ἐξελέγχεται---κάκιπο 

Hip. 945.  káktsoc ᾿Αργείων 

Iph. A. 944. cf. Her. 816. ἢ 

κάκιτος τῶν νέων Her. F. 95s 

ὃν XQ κάκιςος ῥᾳδίως ἐκτήσατ' 

fr. ΧΙἼΨΝ. 2. τὸν κάκιτον «X8rt 

πρώτες ἄγει Alcmen. fr. VII. 2; 

τῷ kakísp τῶν φρενῶν οἰκεῖν 

And. fr. XIII. 3. εἰ ἦσϑα μὴ 

Dic. fr. IV. 1. ὦ κάκιξε Hec. 

ct 1199. Hip. 959. et 1316. Al 
et 720. An. 591. 632. et 720. Ε 

943. ᾧ xáxwse τιμωρεῖν φίλοι 

717. ὦ κάκιτ᾽ ἀνδρῶν Med. 489. 

κάκιτε βασιλέων Her. F.. 1824 

μαρτα τὴν κακίξην Or. 739. 

κίτης δαιμόνων Ph. 534. cf. 

γυναῖκα πασῶν kakisnv An. 59 
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ἐμέμφϑης Antiop. fr. V. 2. rà κακῶς 

οἴκας ἐσελϑόντα Er. fr. TI:12: 

Καλαμόεις. καλαμόεσσαν ἰαχὰν 

Α. 1088. 

Κάλαμος. 0 κηροδέτας κάλαμος Πανὸς 

Iph. T. 1126. ᾿Ὀλύμπε. καλάμοις 

Iph. 

μιμήματα πλέκων Iph. Α. 577. εὐαρ- 

pósotc £y καλάμοις El. 702. 

KaAciv. τίν ἡμᾶς eic ἐπάρκειαν Ka- 

Acic; Hec. 758. A& ib. 

1049. ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς 

Ph. 921. 

1980. ὄνομα, ὁπότερον βέλει, κάλει 

Bac. 276. κάλει φίλες εἰς δαῖτα ib. 

1240. καλβδβσιν αὐτὸν--- Πολύφημον 

Cy. 24. γεῦμα τὴν ὠνὴν καλεῖ ib. 

150. πάσας ἀδελφὰς τῆσδε δεῦρο χρὴ 

καλεῖν Her. 545. χρὴ τὸν προστρύ- 

ε , ^ 

ὡς ἀκμὴ ka 

τί τὰς ϑεὲς καλῶ; ΤΥ. 

παιον τόν τε γενναῖον καλεῖν ib.| σεται δέρειος ἵππος Tr. 13. τύμβῳ. 

1015. ϑέλεσαν ἃ μόλις καλεῖς, ὄνομα σὸν κεκλήσεται Hec. 1271. ! 

Hel. 341. σὲ σύμμαχον καλῶ ib.| ἐμὴ γυνὴ μόνη κεκλήσῃ Al. 331. $ Sía 

975. ὄνομα τί σε καλεῖν ἡμᾶς χρεών ; τὐμὸν ὀδαμθδ κεκλήσεται Iph. A. 954. 

Ion. 259. πατέρα φίλτατον καλεῖ El.| ὄποτε κεκλήσῃ δυσσεβὴς Hel. 1035. 

153. καλῶ ϑεὲς ib. 566. ü9gy—oct| ϑεὸς κεκλήσῃ 1b. 1683. 808 κεκλήσῃ 

δαιτὶ κοινωνὸν καλῇ ib. 637. ἄὄποτ᾽ 

αὐτὸν ὄλβιον καλῶ Antiop. fr. VIII. 

3. εἰ ϑεόν σφε χρὴ καλεῖν Fr. inc. 

LXVIII. 3. πάντα Δελφῶν λαὸν 

εἰς ϑοίνην καλῶν Ion. 1140. Δία 

καλᾶσ᾽ (i. e. καλᾶσα) ὁμόγνιον An. 

922. τὲς ἐμὲς καλδσα γέρϑεν ἀκοίτας 

"Tr. 1309. Βρόμιον kaXecat Bac. 725. 

τέκνα καλᾶντα μητέρα Her. F. 324. 

τί μ᾽ ἐκάλεις ; El. 1128. ὃ δαίμων 

μ᾽ ἐκάλεσεν πρὸς τὴν τύχην Ph. 410. 

πρώτη σ᾽ ἐκάλεσα πατέρα Iph. A. 

1990. σὲ ἐκάλεσα, σὲ δὲ κατώμοσα 

Hel. 3564. τί χρῆμά μ᾽ οἰκτροῖς ἐκά- 

KAAA 

εκλῆσϑαι [Qd erai χρημάτων πολλῶν κ 
fr. II. 4. πατὴρ δόμοις Rha. 

κερδαίνοντα κεκλῆσ 

B.L]. ὁ ἐν πολίταις τίμιος κεκλη- 

μένος Hec. 625. ὁ κεκλημένος πατὴρ 

An. 75. τίνος κεκλημένος ; Rh. 298. 

ταὐτὸν ὄνομα πατρὸς κεκλημένος Her. . 

F. 31. κεκλημένῳ φωτὶ μακαρίῳ lb. | 

1991.  kekXgpévec ἀνακαλέμεϑ᾽ ab 

ϑεὸς Sup. 626. οἱ σοφοὶ δαίμονες | 

κεκλημένοι Iph. T. 570. ἡ kekNg- 

μένη μήτηρ Al. 640. πόλις---Παλλά- 

δος κεκλημένη Ion. 9. “Βλένη ἐκλήϑην 

Hel. 22. ὡς àpís8 φωτὸς ἐκλήϑης 

δάμαρ Her. F. 150. Καερητᾶν Βάκ- | 

xoc ἐκλήϑην Cret. fr. I1. 16. ἐξ ép8 | 

κληϑεὶς Al. 632. ᾿Επίγονοι à» 'EM | 

Aáóa κληϑέντες Sup. 1224. κληϑή- 

δυσγενὴς Ion. 580. μηδὲν καὶ δδὲν. 

ἐνθάδ᾽ ὧν κεκλήσομαι 10. 594. ἐπώ- 

γυμός c8 πόλις κεκλήσεται El. 1275. 

QUenvoc, κ᾿ à σοφὸς; κεκλήσεται ZEol. 

fr. XII. 9. σεμνὸς Παλαίμων vavri- 

λοις κεκλήσεται Fr. inc. B. 31. 2. — l 

Καλλιβλέφαρος. διδύμων προσώπων 

καλλιβλέφαρον φῶς Ion. 189. 

Καλλίβωλος. Φρύγιον üsv κα 

λον Or. 1382. 
Καλλιγάλανοο. 

λανα τ. 837. 

Καλλιγέφυρος ποταμὸς Rh. 349. 

Καλλιδίνας Her. F. 368. 

λλίβω. 

πρόσωπα καλλιγά; 

ἢ" 

-- -- 

λεσας προοιμίοις ; Her. F.1179. τίς Καλλίδιφρος. τᾶς καλλιδίφρϑ ἜΝ 

αὐτὸν δεῦρ᾽ ἂν ὄψιν εἰς ἐμὴν καλέσειεν :] 
ναίας Hec. 467. 

Bac. 1257. (rav γε καλέσῃς αὐτὸν Καλλιδόναξ. τ καλλιδόνακος EUpór. 

10..499. ἐγώ σ΄, ἐγὼ νῦν γε καλᾶμαι! Hel. 500. 

Al. 403. δυστυχεῖς καλοίμεϑ᾽ àv Καλλιζυγής. ἅρμα δαιμόνων; τὸ κα 

Iph. T. 500. τῷ S:8 καλδμαι δόλος! λιζυγὲς An. 277. | 

Ion.309.  £&vq χϑονὶ κέκλημαι üdAa Καλλίκαρπος. σμίλακι καλλικάρπ' 

Hec. 480. cf. v. 552. κέκλησϑέ μοι Bac. 108. τῆς καλλικάρπϑβ Πελασγίο, 

Hel. 1463. — Aotís κεκλήμεϑα lon. Her. F. 464. καλλέκαρπον (sc. rii? 

311. κέκλησαι πολλάκις Her. F. 501. Cresph. fr. XIII. 1. B 

ὅτος κέκληται πόσις ἐμὸς El. 366. Καλλικόμαο. καλλικόμαν πλύκαμι 

σοφὴ κέκλημαι Alex. fr. XXII. 3.| Iph. A. 1080. d 

δειλὸν κεκλῆσϑαι Phry. fr. VIII. 2. Καλλίμορφος- χορὸς καλλίμορφος τε 

τίς δ᾽ οἶδεν, εἰ ζῇν 783, ὃ κέκληται 

ϑανεῖν ejusd. fr. XV. 1. ἀξίως ἐμὸς 

γαμβρὸς κέκλησαι Pro. fr. VIII. 2. 

νων Her. F. 925. 

popoov An. 1156. 

Καλλέναος. καλλινάβ Κηφισδ Me. 

δέμας τὸ καλλ᾽ 

NE 



KAAA 
KAAA 

| 835. περὶ καλλίναον Βοιβίαν λίμναν Καλλιςεύειν. AI. 592. 
᾿Καλλένικος. καλλίέ γικος ὧν αἰνιγμάτων 

. Ph. 1055. καλλίνικος γενόμενος ib. 

.1259. τὸν καλλίνικον σέφανον 'IMe 
| Iph. T. 12. Βάκχιον τὸν καλλίνικον 
luae. 11045. τὸν καλλίνικον κλεινὸν Καλλέςξευμα. τῷ τῆσδε καλλιΞξεύματι Or. |3b. 1169. τὸν καλλίνικον μετὰ ϑεῶν) 1639. καλλιξεύματα Λοξίᾳ Ph. 223, ᾿ἐκώμασεν Her. F. 180. 'HpakAijc ὁ Καλλιφξέφανος. παρὰ καλλιτεφάνοις | καλλένικος ib. 582. cf. v. 961. τὸν εὐφροσύναις Bac. 376. | Ἡρακλέος καλλίνικον ἀγῶνα ἴθ. 789. Καλλιεώ. ὦ μάκαρ---παρϑένε Καλλι- ὦ καλλίνικε El. 880. ὦ καλλίνικε] soi Hel. 381. | 

Καλλίέτοξος. τῇ καλλιτόξῳ ματρὶ Ph. | Auvíkec Κεκροπίδας Ph. 862. p8cav| 1169. "ἐπὶ καλλένικον ib. 1790. ἐνταῦϑα Καλλιφεγγής. ἡ καλλιφεγγὴς Ἕως | KaAMvucoc ἔρχομαι Sup. 1059. ὦ ποτ’ Hip. 455. ὦ καλλιφεγγὲς ἡλίεα σέλας ᾿ἦσα καλλίνικε μυρίων μῆτερ τροπαίων] "Tr. 860. Tr. 122]. τὰν Ἡρακλέος καλλίνιζον Καλλίφϑογγος. isoic ἐν καλλιφϑόγγοις ᾿δείσω Her. F. 681. καλλένικον góà»| Iph. T. 221. | zày καλλίφϑογγον κι- |El. 8605. καλλένικοι τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν] ϑάραν Her, F. 350. τὰς καλλιφϑόγ- γενησόμεσϑα Med. 705. à καλλένι-} γες ῳδὰς Ion. 169. κοι παρϑένοι El. 761. ἔγχος καλλέ-. Καλλίφλοξ. καλλίφλογα πέλανον Ion. po» Ph. 1888. 4 τοι ῥᾳδίως---καλ- 707. ένικον οἵσεται Med. 45. βρέτας KaXMxopoc. εἱλίσσεσαι καλλίχορον 
Her. F. 600. ἐπὶ καλλιχόροις -εφά- 
vowt Ph. 793, τῶν καλλιχόρων δελ- 
φίναν Hel. 1470. καλλιχόροις ᾿Αϑά- 
ναις Her. 360. παρὰ καλλιχύροισι 
παγαῖς Ion. 1075. καλλιχόρες ἀοιδὰς 
Cresph. fr. IV. 7. 2) Καλλίχορον, 
nom. propr. putei. Sup. 392. et 619. 

Καλλονὴ, et dor. ová. ἔρωτα καλλονῆς 
Tr. 977. τὴν ᾿Αφροδίτην καλλονῇ 
ϑηρώμενος Bac. 459. ἔριν τᾶς καλ- 
Aorác. Iph. A. 1308. 

Κάλλος. κάλλει ὑπερφέρεσαν Hec. 268. 
σώζεσα κάλλος Or. 129. ἀρ᾽ εἰς τὸ 
κάλλος ἐκκεκώφωται ξίφη; ib. 1287. 
8 τὸ κάλλος, ἀλλ᾽ ai ᾽ρεταὶ τέρπεσι τὲς 
ξυνευνέτας Am. 206. εἰ Sec ὑπερ- 
δράμοι κάλλει Tr. 931. υἱὸς κάλλος 
ἐκπρεπέξτατος ib. 987. ἐκ εἰς κάλλος 
τύχας δαέμων δίδωσιν ib. 1901. κάλ- 
Àec véo. Hel. 23. cf. v. 27. zi rà 
δυστυχὲς κάλλος ib. 240. τὸ κάλλος 
αἴτιον ib. 268. διὰ τὸ κάλλος εὐτυχεῖς 
γυναῖκες ib. 311. πριαμένη τὸ κάλλος 
ib. 892. ἣ ̓ πὶ τῷ "ug κάλλος ἐκτήσω 
γάμῳ ib. 1103. κάλλει ἀραρὼν ἘΠ]. 948, 
ἥτις εἰς κάλλος ἀσκεῖ ib. 1073. κάλλος 
ἔξοχον Dan. 26. ἐδεμίαν ὥνησε κάλ- 
Aoc εἰς πόσιν ξυνάορον Fr. inc. CLI. 
l. περαιτέρω τὸ κάλλος, ij μέσως, 
λαβεῖν eorund. CLXVIIT. 2. 

καλλιφεύων Κρᾶϑις "Tr, 
226. δῶρ᾽, ἃ καλλιξεύεται τῶν νῦν ἐν 
ἀνϑρώποισιν Med. 947. πότερα---- 
ἐκαλλιξεύετο πασῶν . γυναικῶν Hip. 
1009. καλλιΞξευομένα Πιερία Μέσειος ἕδρα Bac. 407. 

νικοὸν κάρα ib. 1046, καλλένικα séón 
Ph.865. τὰ ἑπτάπυργα κλεῖϑρα γᾶς 
ταλλένικα ϑήσων ib. 1066. 
αλλίπαις. τὸν καλλίπαιδα σέφανον 
Ter. F. 839. καλλέπαις Θεὰ Or. 969. 
ἀλλιπάρϑενος. καλλιπαρϑένα δέρης 
ph. A. 1574. Νείλε καλλιπάρϑενοι 
ἰοαὶ Hel. 1. 
ἀλλίπεπλος. ὦ καλλίπεπλοι Φρυγῶν ópac Tr. 338. 
Ἰλλίπηχυς. καλλίπηχυν Ἕκτορος 

Ἰλλιπλόκαμος. χρυσέαν ἄρνα καλλι- 
'λόκαμον El. 706. αἱ καλλιπλόκαμοι 

ἰλλίπυργος. καλλέπυργον ücv Θη- 
«(ac χϑονὸς Bac. 1200. ᾽ν kaAM- ὕργα πεδία Sup. 618. 
λλιπύργωτος. καλλιπυργώτος πό- "c Bac. 19. 
MupéeSpoc Δίρκα Her. F. 784. 
ED δρόμες καλλιξαδίες Iph. 
. 43 
λλιξεῖον Iph. T. 23. 
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Καλλοσύνα, dor. pro ὕνη. καλλοσύνας 

Λήδας σκύμνε Or. 1388. καλλοσύνας 

ἕνεκεν Hel. 989. 

Καλός. κόσμον καλὸν Hip. 632. καλὸν 

ἀγῶνα ΑΙ. 651. et καλὸς ἀγὼν Bac. 

1161. τῷ kaA8 νεανίβ Al. 701. καλὸν 

σκύμνον Rh. 480. ἐπὶ καλὸν ἔρχομαι 

ὑμέναιον Tr. 773. ἐπεί με φῇς ἐρᾷν 

ὄντος καλδ Cy. 552. καλὸς ὁ παιὰν 

ib 660. μάντις à καλὸς Her. 65. 

καλὸν τὸν πόνον lon. 128. καλὸς sé- 

φανος Her. F.1334. δύσμορφος εἴην 

μᾶλλον, jj καλὸς κακὸς Chry. fr. III. 

9. καλὸς παῖς Meleag. fr. ΧΙ. 

καλοῖς κακὲς λόγες ἑλίσσων Or. 889. 

γόμες d καλὸς ib. 891. καλοῖσιν ὑμε- 

ναίοισιν ib. 1210. οἱ καλοὶ λίαν λό- 

yo. Hip. 487. καλοῖς γαμβροῖσι ib. 

634. ὑπ᾽ οἰωνῶν καλῶν lon. 1333. 

καλὴν κρήνην Cy. 148. καλὴν ὀσμὴν 

ib. 158. καλὸν τὸ πῶμα δαιτὶ πρὸς 

καλῇ δίδως ib. 418. ἕδραν καλὴν 

Her. 55. καλὴν προδοσίαν Hel. 1649. 

ἀπόλαυσιν καλὴν Her. F. 1970, ka- 

λῆς γυναικὸς Antiop. fr. XIX. 1. et 

καλὴ γυνὴ Fr. inc. CLI. 2. 6oWuc 

καλὴ Epist. III. ἐλπίδων καλῶν ὕπο 

Hec. 351. ἐπικερίαι καλαὶ Or. 300. 

ἀμοιβὰς ὁ καλὰς ib. 467. τόλμας 8 

καλὰς Hip.414. καλὰς ἀφορμὰς Bac. 

267. τὰς τύχας τὰς καλὰς Hel. 271. 

et τὰς μὴ καλὰς ib. 272. ἐκτροφαὶ 

καλαὶ Dan. fr. VI. 5. φρένας καλὰς 

CEd. fr. VIII. 2. τῷ καλῷ λύπη πρόσ- 

ετιν Hec. 382. κανόνι 78 καλδ ib. 

602. καλὸν κλέος ib. 1225. et Iph. 

Α. 357. λέγειν ὁ καλὸν Or. 27. eic 

ὄχλον ἕρπειν παρϑένοισιν 8 καλὸν ib. 

108. ἀμαϑέξερος ὧν r8 καλβ Or. 417. 

ἐν d καλῷ ἐμνήσϑην ϑεῶν ib. 578. 

καλὸν πάρεργον πόνων ib. 609. τὸ 

καλὸν, d καλὸν ib. 817. καλὸν τὸ 

ϑήραμα γενήσεται ib. 1316. καλὸν 

ἔπος ib. 1525. Εἰ yàp, ὃ μὴ καλὸν, 

ὄποτ᾽ ἔφυ καλὸν Ph. 891. καλὸν τὸ 

νικᾷν ib. 1206. καλὸν ὄνειδος Med. 

514. cf. Iph. A. 305. ἡδονὴν προ- 

ϑέντες ἀντὶ T8 καλθ Hip. 382. τὸ 

σῶφρον ὧς ἁπανταχβ καλὸν ib. 49]. 

à) ἐμοὶ καλὸν κρύπτειν: ἐν οἵσπερ--- 

An. 1054. τί πρὸς πολίτας---λέγων 

καλόν; Sup. 247. cf. v. 290. ἀφήσω 

τῷ φόβῳ τἐμὸν καλὸν ib. 300. καλὸν 

ἄγαλμα ib. 373. καλὸν S£aua ib.| πράσσειν ib. 1250. 
μ | "p 
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783. τὸ καλόν y ἐνταῦϑα Ke Iph. 

A. 90. r&ró γ᾽ ἐπὶ τὸ καλὸν σφαλερὸν 

ib. 21. τὸ καλὸν παρεὶς ib. 387. ἐν 

καλῷ σ᾽ ἔξω δόμων εὕρηκα ib. 1106. 

τὸ rékva συσσώζειν καλὸν ib. 1209. 

τὄνομ᾽ ἧς καλὸν μόνον Iph. T. 96. 

δδέ σοι κλύειν καλὸν ib. 927. τὸ Ki» | 

δύνευμα γίνεται καλὸν ib. 100].  ka- | 

Aóv τι γλῶσσ᾽, ὅτῳ mwíswc παρῇ ib. | 

1064. τί πρὸς τες--- ϑεὲς ἁμιλλᾶσϑαι, 

καλόν; ib. 1479. καλὸν γύμφευμα 

"Tr. 420. ὅ, τι καλὸν, φίλον ἀεὶ Dae. | 

879. et 899. ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις κα- 

κοῖσι χαίρειν ὃ καλὸν ib. 1038. καλὸν 

τὸ ϑῦμα ib. 1244. πίνειν καλὸν ΟΥ̓. 

540. καλὸν τὸ γέρας ib. 548. cf. Εἰ. 

1003. et Fr. inc. XVII. 1. καλὸν, 

ἔξω πραγμάτων ἔχειν πόδα Her. 110. 

£xSp8c τοῖϊσιδ᾽ à καλὸν κτανεῖν ib. οθ5. 

ὀκᾶν ἔτ᾽ éew ἐν καλῷ ὃδναι δίκην ; ib. 

971. ὅ, τι καλὸν τὸ δυστυχὲς Hel. 

27. εἰϑ᾽ αἴσχιον εἶδος ἀντὶ τῇ καλθ 

λάβω ib. 270. ὀχὶ r&ro τὸ καλὸν, εἰ 

καλὸν τόδε, αἱρήσομαι ib. 958. τὴν 

εὐσέβειαν καλὸν τιμᾷν Ion. 1045: 

ἐδὲ ψαύειν καλὸν ϑεῶν πονηρὰν χεῖρο 

ib. 1315. ζεῦγος 8 καλὸν νεκρῶν Hier 

F. 464. εἰς καλὸν seíxe ib. 728. à 

τῶν καλῶν κομπϑσι---εἶναι τόδε ἘΠ 

815. παρϑένῳ 8 καλὸν λέγειν ib. 945 

ἀνδρὸς ὑπ’ £038 τυραννεῖσθαι κα 

JEg. ἔν. VI. δέλος d καλὸν πεπᾶσσα 

κρείσσονας τῶν δεσποτῶν Alex. ΠΣ 

9. καλὸν, πόντε xs. ἰδεῖν εὐήνεμο, 

Dan. fr. X. 2. cf. v. 5. πρὸ r8 ka 

Er. fr. 1.35. τί τότων ἐχὶ δέξασϑα 

καλόν; ib. 42. καλὸν τὸ ϑησαύρισμ' 

Meleag. fr. XIII. 4. κἀν ϑεοῖσι κερ 

δαίνειν καλὸν Phi, fr. VIL. 1. πρόσ-: 

τῷ kaA8 Rha. fr. II. 7... ts« TOU 

κακὸς κολάζειν Scl. fr. ΤῈ 

καλὸν ποίκιλμα Sis. fr. I. 94. & ιλ 

γ᾽ ἀληϑὴς κατενὴς παῤῥησία Teme 

-- 

eor. ΟΧΧΙΝ. 
III. 2. τῦ kaA8 ἔργα Epist. ^ 

Aóv adverb.: καλὸν ὄμμασιν δεδορκὶ 

Cy.509. καλὸν ἐκπερᾷ μελάϑρων Y 

510. καλὸν βλέπω ib. 550. διὰ κ' 

λῶν ὀμμάτων Hec. 442. τὰ μὴ καὶ 

εἰ τὰ καλὰ πᾶ 
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| φανερὰ, kat rà μὴ καλὰ Or. 492. ka- 
| Aotc βλέπεσί γ᾽ ὄμμασιν Ph. 400. μὴ 

| "ri τοῖς ἔργοις καλοῖς (i. e. ἐπὶ τ. ἔργ. 
μὴ καλ.}1}. 529, μήτε λανϑάνειν καλὰ 
Hip. 403. cf. v. 466. κάρτα δόξει τοῖς 
κακοῖς εἶναι καλὰ ib. 412. ἀμείνω τῶν 

| καλῶν τάδ᾽ £c σοι ib. 500. τά τοι κάλ’ 
| ἐν πολλοῖσι κάλλιον λέγειν ib. 610. ἐν 
᾿καλοῖσι σάγμασιν An. 618. πολλὰ δρά- 
| cac καλὰ Sup.339. ἐὰν λέγῃς καλὰ Tr, 
718. ἐπὶ τὰ καλὰ Bac. 1005. ὀφείλο- 
μὲν πολλὰ δώμασιν καλὰ Her. F. 287. 

b. ὦ καλλίςας προπόλευμα δάφνας 
Ion. 118, ἃ καλλέξα μὲν ἐν ὄλβῳ, 
καλλίφα δ᾽ ἐν πενίᾳ Her. V. 647. 56. 
καλλίξα μακάρων ϑεῶν Cresph. fr. IV. 
2. κάλλιςον κελάδημα Ph. 221. τυ- 
pavvídoc πέρι κάλλιτον ἀδικεῖν ib. 598, 
κάλλιτον ὄνειδος ib. 828. δώρημα 
κάλλιτον ϑεῶν Med. 637. κάλλιςτον 
δέμας An. 1279, 0, τι ἐνιαυτὸς τέκοι 
κάλλιξον Igh. T. 21... κάλλιξον κτῆμα 
Rh. 190. et Meleag. fr. XIIL. 1. 
κάλλιτον Φρυγῶν δῶρον Rh. 191. καλὰ μηχανήματα ib.855. τῶν καλῶν κάλλιξον σκῦλον ib. 620. κάλλιξον ᾿ἀπολαύειν ib. 1224, gà» ὦνασϑε τῶν ἴχνος ποδὸς Tr. 3. τὸ κάλλιτον κλέος ᾿ἐμῶν καλῶν ib. 1368. μὴ δίδασκε τὰ] ib. 386. cf. Hel. 948. | καλὰ φαίνεσϑαι καλὰ And. fr. VII. 7. 

| el μηδὲν τῶν καλῶν πειράσεται Antiop. 
Ífr. VIIL 2. καλῶν ἄπειρος ὧν Aug. ME IIT 3. ἔϑη καλὰ Aut. fr. III. 8. 
τοιαῦτα πόλει τε πάσῃ πᾶσί S "EAAg- 
σιν καλὰ ib. 28. μὴ πεπειρᾶσϑαι κα- 
λῶν Bel. fr. XVI. 18. πολλῶν ἔπαι- 

κάλλιξον χρῆ- 
μα Dac. 1149. κάλλιξον ϑέρος ib. 
1814. ὦ κάλλιςτον Cy. 265. γυ- 
vai σιγή τε καὶ τὸ σωφρονεῖν κάλ- 
Awov Her. 478. εὕρημα κάλλιτον 
ib. 535. ἀκροϑίνιον káXXczov ib. 862. 
κάλλιξον ὕδωρ Ἄγ ΤΡ lb 9. δεξίωμα 
κάλλιτον Bel. fr. XV. 1. καλλίξων 
ὑδάτων Hec. 451. et ὕδασι KaAÀAAM- 
sow. Bac. 575. sépya κάλλιτα Hec. 
561. ὦ πλεῖς᾽ ἔχων κἀλλιςά τε ib. 
020. τὰ Aosa καὶ κάλλιτα πολεμιώ-: 
rara τίϑεσθε Med. 572. κάλλιξα 
τεύχη An. 618. et. Hel. 1390. κάλ- 
Auza. σκῦλα Iph. A. 1629. καλλέξων 
ὀμμάτων ἄπο Tr. 767. ξὺν οἷς τὰ 
κάλλις᾽ ἐξέπραξα Her. F. 1383. ü— 
τρέφει κάλλιτα Er. fr. I. 17. κάλλιςα 
adverb.: ϑανὼν ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος 
κάλλιτα Hec. 810. cf. Iph. T. 322, 
et Tr. 1282. órwc κάλλιε: ἐνέγκαιμ᾽ 
αὐτὸν Hip. 393. κάλλιξα ὀμόσασα 
Iph. 'T. 789, ἐκτραφεὶς κάλλιτα Rh. 
930. ἀναπαύσομαι κάλλιτα Cy. 579. 
κάλλιςά τοι δίκαιον Her. 989. πράξας 
ἐκ ϑεῶν κάλλιξτα ib. 794. κάλλιξα 
γέλασε Hel. 1364. τὰς δαιμόνων τύ- 
χας ὅστις φέρει κάλλιτα ΖΕ0], fr. 
XVII. 2. óoeric ἡγεῖται πόλει κάλ- 
λα Aut. fr. III. 25. ὅστις γέμει 
κάλλιξτα τὴν αὑτῷ φύσιν Pol. fr. VII. &Xec Iph. À. 218. ἐπὶ kaAMsowi| 1. κάλλιτα Μεσῶν φϑέγγεται Fr. Ῥωϊκοῖς πόνοις Cy. 599. μύϑες kaA-| inc. CLXXIII. ἔσο Her. 785. kaAMsov ὄμβρων El. Κάλπις. βαπτὰν κάλπισι 35. τὴν καλλέξην ϑεῶν Εἰρήνην Or.| γὰν Hip. 123. 682. τὰν (i. e. ἣν) καλλίςαν--- ἅλιος Καλυδὼν, nom. propr. regionis. Me- ὑγάζει Hec. 635. καλλέξα πολὺ παρ-} leag. fr. I. 1. φίλτατον πέδον KaAv- ἔνων Hip. 66.cf. v. 70. et 71. Κύπρι] δῶνος CEnei fr. |. 2. sa Iph. A, 553. κρηπῖδ᾽ Ολύμπο Κάλυμμα. λεπτῶν διὰ καλυμμάτων Usar Tr. 215. καλλίξαν λατρείαν] Iph. 'T. 372. |824.. ὦ καλλίξα κρανᾶν Βας.518,͵ Καλύπτειν. 

ὧν καλῶν CEd. fr. XV. 2. τὰ καλὰ 
ψευδῆ λέγων Fr. inc. XVIII. l. τοῖς 
καλοῖς ἀληϑέσιν ib. 92. σὺν μυρίοις 
τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις eorund. 
EXXIV. 2) Comp. καλλίων. καλ. 
Movec εἴσοδοι Her. F. 623. ὧδε κάλ. 
Mov Saveiv Or. 779. μήτ᾽ ᾿Ορφέως 
τάλλιον ὑμνῆσαι μέλος Med. 543. 
μοί τε σοί τε κάλλιον τόδε Iph. A. 
462. τί τὸ κάλλιον παρὰ ϑεῶν γέ- 

jac ; Bac. 875. et 895. cf. Her. 298. 
ἄλλιον εἶπας Hel. 778. ἐκ καλλιό- 
Ὧν (sc. λέκτρων) Antiop. fr. XXVII. 
* 8) Superl. KáAAusoc. κάλλιςον 
lrac μῦϑον Med. 1127. κάλλιξον 
pavor δὲς Sup. 363. κάλλιξον ᾽Αχαι- 
ἦν Iph. A. 205. φϑόγγον κάλλιξον 
il. B7. άλλιξον ἕξεις φέφανον eU- 
λείας Antiop. fr. IV. 4. καλλέξες 

ῥυτὰν πα- 

κάλυπτε cfpra An. 833. 
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cf. v. 894. 
vóvrac ἐναλίδς Hel. 1072. 

μέλεα ματέρος El. 1227. νεκρὸν γῇ 
καλύπτων Ph. 1627. ἐκάλυψε σώ- 
para Sup. 700. ἀμπέλα νιν κάλυψα 
χλόῃ Bac. 12. σιγῇ καλύψαϑ᾽, à 
᾽νϑάδ᾽ εἰσηκάσατε Hip. 712. γεφέλῃ 
καλύψας Hel. 45. ψευδεῖ καλύψας 
τὴν ἀλήϑειαν λόγῳ Sis. fr. 1.206. ὃν 
σκοτίᾳ γᾷ καλύψω Ph. 178. τὸ ἐμὸν 
πότε δὴ ϑάνατος σῶμα καλύψει; Hip. 
251. τόνδε Αἰγίσϑε νέκυν---καλύψε- 
σιν τάφῳ ἘΠ. 1277. ἐάσατ᾽ ἤδη γῇ 
καλυφϑῆναι νεκρὸς Sup. 591. 

Καλυψὼ, nom. propr. dew. μὰ τὴν 
Καλυψὼ Cy. 263. 

KaAxaívew. ἀμφὶ τοῖσδε kaXyatvo 
τέκνοις Her. 40. 

Κάλχας, nom. propr. vatis. lph. A. 
89. 107. 358. 518. 529. 746. 87/9. 

956. 12962. 1565. et 1590. Iph. T. 

16. 531. et 663. et Hel. 755. 
Κάλως. ἐξιᾶσι πάντα δὴ κάλων Med. 

278. ἐκ r80 ἀναψόμεσϑα πρυμνήτην 

κάλων ib. 770. ᾿ φόνιον ἐξίει κάλων 

Her. F. 837. ὅταν---ἐξίῃ κάλως Tr. 

94. ἀνημμένοι káXoc πρυμνησίοισι 

Her. F. 478. 

Καλῶς Or. 1216. καλῶς τροφαΐῖσιν 

ηὐξόμην Hec. 19. τὸς καλῶς τεϑνηκό- 

τας ib. 329. cf. Or. 1152. Iph. A. 

1252. Hel. 305. et Er. fr. XI. l. τὸ 

ζῇν μὴ καλῶς; μέγας πόνος Hec. 378. 

et Fr. inc. LXXXIII. 2. καλῶς εἶπας 

Hec. 382. ϑρεφϑῆναι καλῶς Hec. 600. 

εἶ τι τῶνδ᾽ £cly καλῶς 1b. 732. πράξειν 

καλῶς ib. 820. cf. v. 957. Ph. 1218. 

Med. 500. et 975. Sup. 728. Iph. T. 

668. Her. 241. Ion. 730. ZEg. fr. 
VII.2. Bel. fr. XXIV. 5. Gl. fr. II. 

1. Ηιρ. fr ΧΙΝ. 2. CEnei fr. IX. 1. 

Phi. fr. ΧΙ]. 1. et Phry. fr. V. 8. 

r8rov καλῶς δρῶν Hec. 834. καλῶς 

ἔχειν ib. 854. cf. Ph. 1208. Med. 

312. 756. 777. Hip. 50. Sup. 527. 

et 1082. Iph. A. 403. 1009. Iph. T. 

467. Tr. 268. JEol. fr. VI. 4. et 

XVII. 1. Dic. fr. XL. ΤΣ Phry. fr. 

VI O2 "lel fr. LX... Er- inc, LII... 1. 

et LIX. 1. et Fr. inc. B. 27. 2. πάντ᾽ 

ἐγὼ ϑήσω καλῶς Hec. 875. cf. Or. 

511. et 1664. Hip. 521. et 709. Iph. 

A. 401. et El. 648. καλῶς ἔλεξας 

Hec. 1007. cf. Or. 899. Hip. 298. 

et 715. Al. 1107. Iph. A. 829. 1206. 

χέρσῳ καλύπτειν τὰς Sa-| 
κάλυπτε; 

Καλῶ 

1377. et 1460. Tr. 968. Bac. 951. 
etc. τοῖς καλῶς κεκτημένοις Or. 127. 
δίκαια μὲν, καλῶς δ᾽ 8 ib. 194. τ 
λίαν χρῆσϑαι καλῶς ib. 704. εἴ. γ᾽ 
ἔςαι καλῶς ib. 1106. ὡς καλῶς βε- 

λεύομαι ib. 1131. cf. Sup. 248. κα- 
λῶς σεσωσμένοι Or. 1152. καλῶς τά 

γ᾽ ἔνϑεν 10. 1278. φυλάσσεσϑαι κα- 
λῶς Ph. 738. πάντα γιγνώσκειν κα- 
λῶς Med. 228. cf. v. 935. Hip. 406. 

et Her. 982. καλῶς y ἂν δέξαιντό 
μ᾽ οἴκοις Med. 504. οἰκοῖμεν καλῶς 

10. 559. καλῶς y àv μοι τῷδ᾽ ὑπη- 

ρέτεις λόγῳ ib. 588. ἔχοιμ᾽ ἂν πάν- 

τα πρὸς σέϑεν καλῶς ib. 732. καλῶς 
εἰργασμένα ib. 779. ϑεῶν ποριζόν- 
των καλῶς ib. 879. ὅπως ϑρέψεσι 
καλῶς ib. 110]. ὅπη σοι μὴ καλῶς 
τόϑ᾽ εἱπόμην Hip. 291. 808 ςέγην 
καλῶς ἀκριβώσειαν ib. 469. αἰσχρὰ 
ἣν λέγῃς καλῶς ib. 505. φίλως, κα- 

λῶς δ᾽ ὃ ib. 597. μὴ καλῶς εὔεργε- 
τεῖν ib. 694. τὰ πρὶν 8 καλῶς παρή- 

νεσάς μοι ib. 706. ὁ καλῶς ἐχρώμεϑα 

(sc. τῷ σωφρονεῖν) ib. 1085. φρονῶν 
καλῶς ib. 1318. et Her. 56. cf. Dic, 
fr. IV. 3. πῶς κορευϑήσῃ καλῶς; 

Al. 314. πρὄτημεν καλῶς An. 220. 

τὰ πρὶν δεδραμένα ἔγνωκε πράξασ᾽ ὁ 
καλῶς ib. 816. cf. Sup. 254. Iph. T. 
1220. et Ion. 1595. ὅταν τις r8c vó- 
psc σώζῃ καλῶς Sup. 313. εἴρηκας 

καλῶς ib. 332. παρϑενεύειν παῖδας 

καλῶς ib. 452. κακοῖσιν ὅταν δαίμων 
διδῷ καλῶς ib. 464. ἠμύνασϑε πο- 
λεμίας καλῶς ib. 829. ἃ 8 καλῶς 
ἔγνων τότ᾽, αὖϑις μεταγράφω καλῶς 
Iph. 4.107. sq. τὰ ἄλλ᾽ ἔξται καλῶς 
ib. 441. ϑάκες ἀπήνης ὡς ἂν ἐκλίπω 

καλῶς ib. 618. καλώς τ᾽, ἀναγκαίως 
τε ib. 724. παρϑενῶσι φρϑρδνται κα- 
λῶς ib. 738. ἢν ἡγῶνται καλῶς ib. 

928. cf. v. 929. ἐν εὐμαρεῖ, δρᾷν τε; 
καὶ μὴ δρᾷν καλῶς ib. 969. καλῶο 
κρανϑέντων ib. 1022. γένοιτό σοι ka- 
Acc ib. 1626. τὰ ἄλλ᾽ ἴσως ἅπαντα 

συμβαίη καλῶς Iph. T. 1055. ὧδ 
jo35 καλῶς ib. 1180. βελεύειν xa- 

Aoc Rh. 108. καλῶς ὀλέσϑαι Tr, 

402. καλῶς σοι παρήνεσεν Bac. 990. 
καταψεύδα καλῶς 1b. 334. καλῶς 
ἐξεῖπας τάδε ib. 816. πῶς γένοιτ᾽ ἂν 

-- καλῶς ib. 824. ἐν ἄρϑροις συγκε- 
κλεισμένον καλῶς ib. 1299. μῶν τὸν 

λάρυγγα διεκάναξέ σα καλῶς; ΟΥ̓́. 

"Sy 
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157. σὴν σάρκα ἀμφέξει καλῶς ib. 
348. διάπυρός ἐστιν καλῶς ib. 627. 
ὅταν ἀγῶνος ra" ἀπαλλαχϑῆς καλῶς 
Her. 347. -ρατηγεῖν érízaoSat ka- 
λῶς ib. 392. τἀμὰ πάντ᾽ ἄρηρ᾽ ἤδη 
καλῶς ib. 399. κοσμῆσαι καλῶς ib. 
568. 8 καλῶς ἀγωνιῇ ib. 058. πάντ᾽ 
ἐπίτασϑαι καλῶς ib. 747. et Pal. fr. 
II. 5. ϑέλω ἢ Saver, fj ζῇν καλῶς 
Ion. 858. ἐλπίδας διαϑέσϑαι καλῶς 
ib. 867. καλῶς φυλάξας ib. 1135. 
T8C vóu8c ὡς 8 καλῶς ἔϑηκεν ὁ ϑεὸς 
10. 1312. λήψομαι καλῶς ib. 1410. 
εὖ πρᾶξαι καλῶς ib. 1513. τεϑραμ- 
μένοις καλῶς Her. ΚΕ 300. καλῶς 
προσελϑὼν ib. 599. τἄνδον εὑρίσκειν 
καλῶς El. 76. ἔπη séytw καλῶς ib. 
273. τύμβῳ καλῶς παρὼν ib. 330. 
saí] καλῶς ἡ τύχη ib. 403. ὅστις ταῦρον ἀρταμεῖ καλῶς ib. S16. τὸ πρῶτον βῆμ᾽ ἐὰν δράμῃ καλῶς ib. 954. 
καλῶς ἄρκυν εἰς μέσην πορεύεται ib. 
965. καλῶς σωφρονεῖν παρεῖχέ σοι ib. 1080. τὰ & καλῶς mízTOvra ib. 
1101. λόγος συντέμνειν καλῶς ZEol. 
fr. V. 9. γνάϑον παίσας καλῶς Aut. IE. 17. Χρὴ περιτεῖλαι καλῶς κρύπτοντα Cress. fr ΨΙ. 2. τὰ βλέ- 
TOvTOC μὴ καλῶς Er. fr. NO E 
OR γυναικῶν 8 καλῶς κεῖνται πέρι 
Hus fr. VII. ]. ὁ λογίζεται καλῶς 

CEno. fr, IV. 9. δώματ᾽ ἣν οἰκῇ ka-| καμὼν εὐδαιμονεῖν Cress. fr. III. T Aoc Phry. fr. XI. 2. καλῶς--κατῴκισε Καμπή. μῦϑον εἰς καμπὴν ἄγω El. τὸν δαίμονα Sis. fr. I. 38. καλῶς, 659. καμπαῖσι δρόμων Iph. A. 224. | γνῶγαι τὸν ἐχϑρὸν, jj μάλισϑ᾽ ἁλώ- Κάμπιμος. δρόμες πολλὲς ἐξέπλησα | σίμος "Tem. fr. IX. 1, μὴ καλῶς καμπίμες Iph. T. 81. ὠγκωμένοις Fr. inc, XVII. 4. ὅστις Κάμπτειν. κάμπτειν τῷ χρόνῳ λύπας εἰκάζει καλῶς  eorund. CXXVIII. χρεὼν Alex. fr. XIX. 1. xAoy ὄρειον | ἰατρεύειν καλῶς eor.-CLXI. l. τὸν] ἔκαμπτεν εἰς γῆν Bac. 1067. πᾶ κάμ- καλῶς εὐδαίμονα eor. CCXXII. πε-}] Vo; Hec. 1079. διὰ Aóye κάμψαι πολίτευταί có. καλῶς Epist. IV. ὅσα! κακὰ Sup. 748. κάμψειε πάλιν (rever- ---πέπρακται σοι καλῶς Ib. tatur) ϑυμέλας οἴκων πάτρας Rh. | row κάμακα Θρηϊκίαν ϑεώμεναι 235. ὅταν κάμψῃς--- βίον Hel. 1682. ec. 1155. κάμακος ἀμφοῖν χεῖρ᾽ πρὶν ἂν τέλος κάμψῃ βία El. 956. | ἀπεςερημένοιν Ph. 1419. ἔσχον κά- κάμψας γόνυ Hec. 1150. κάμψας pakac El. 852. 
πλευρὰ kai νηδὺν Ph. 1428. πάλιν 'Κάματος. κάματος βροτοῖσιν ἀπορία κάμψας εἰς ὄρος Bac. 1293. ἐγγὺς Zuverai-Or 315. eic γῆν γόνυ τῶν ἐμῶν κάμπτῃ (2 sing. pras. med.) καμάτῳ καϑεῖσαν Iph. T. 333. «d. φρενῶν Iph. T. 815. μᾶτον εὐκάματον Bac. 66. ἐδεὶς kd-|Kavay. εἰς kav8v χρυσήλατον Iph. A. | Maroc εὖ σέβειν ϑεὲς Fr. inc. B. 33.| 1565. λαβὼν κανᾶν ib. 1569. ἐν | 2. 
κύκλῳ κανᾶν εἵλικτο Deus Her. F. 926. ἐκ κανῷ ἑλὼν ὀρϑὴν σφαγίδα El. 810." κανὸν ἐνῆρκται ib. 1142. 

850. δέσποιναν εἴργεσ᾽ ἀγχόνης κά- pvo An. 817, μὴ κάμνῃς λέγων Iph. A. 1143. £y ἀνάγκαις à κάμνεις Iph. T1119. "Hpa με κάμνειν τήνδ᾽ ἔϑηκε τὴν νόσον Her. 990, 4 κάμνω σχολῇ lon. 276. ὃ κάμνει τᾶ λόγε μάλιτά σοι ib. 363. káuvact kai βροτῶν ai 
συμφοραὶ Her. F. 101. οἱ εὐγενεῖς 
κάμνεσι τοῖς αἰσχροῖσι τῶν τέκνων ὕπερ ib. 293. ὅστις ξυντυχίᾳ μῆ τινι 
κάμνει El. 1358. 6 Sóc πως κάμνει 
ξυνὼν τὰ πολλὰ τοῖς αὐτοῖς Fr. inc. LXVIII. 4. μὴ κάμνε πατρίδα σὴν λαβεῖν πειρώμενος Fr. inc. B. 41. ἤδη κάμνονϑ᾽ ὁρμιὰν τείνων μέ τις ἀνείλετο Hel. 1631. ὁ κάμνων --- ἔχει kedórgra μόχϑων And. fr. XXII. 1. φιλεῖ τῷ κάμνοντι συσπεύδειν ϑεὸς Fr. inc. CCXVIII. ᾧχετ᾽ εἰς τὸ kd- μνον οἰκεία «para Sup. 709. ἐν ᾧπερ νῦν ἐκάμνομεν Hec. 1144. ἡ naX ἐκάμνομεν Med. 768. οἵπερ σοῖς ἐκά- pvoutv κακοῖς ib..1138. εἰ ἐν τῷδ᾽ ἔκαμνε vócoc Iph. A. 966. πάσχων ἔκαμνον Hel 777. 8$ ἔκαμνες εἰς φίλες Bel. fr. XXVIII. 9. κεκμηκό- των ὄχλος Sup. 756. ἱερὰ τῶν κεκμη- κότων Tr. 096. ἐκ ἂν κάμοιμι τὰς κα- kde κτείνων Or. 1590. καὶ κάμοιμ᾽ ἂν ὕρσῳ κροτῶν γῆν Bac. 187. καμὼν χερὶ, Her. F. 259. ΤῈΣ àv δύναιο μὴ 

hr , - , ζάμνειν. £y τῷδε καμνδσιν--- πόλεις Hec. 306. ὡς τὐμὸν κάμνει γόνυ Ph. 



KAPA 

ἐξάρχε κανᾶ Tph. A. 435. κανᾶ 

ἐναρχέσϑω τις ib. 1471. ῥίπτετ᾽ ἐκ 

ειρῶν κανᾶ Her. F. 941. ἦρον κανᾶ 

El. 809. 
Kavóov. κανόνι τᾷ καλδ Mec. 602. 

jjMe κανὼν σαφὴς Sup. 650. φοίνικι 

κανόνι---ἣἡρμοσμένα Her. Εἰ. 945. ὅτῳ 

καγόνι τὰς βροτῶν τύχας ὀρϑῶς ἀϑρή- 

σαντα Eu. fr. VII. 1. πύργες ὀρ- 

ϑοῖσιν ἔϑεμεν κανόσιν "Tr. 0. kavó- 

νων τυκίσματα ib. 814. γνώμης πο- 

γηροῖς κανόσιν ἀναμετρόμενος τὸ σῶ- 

ρον ΕἸ. 52. δικαίες ἐπάγων κανόνας 

Bel. fr. VI. 6. 
Καπανεὺς, unus e septem ducibus 

Grzcorum adversus "Thebanos. Ph. 

186. etc. Sup. 496. etc. Iph. A. 246. 

et Antig. fr. XVIII. 2. 
Καπηλεύειν. δι’ éóxs βορᾶς σίτοις 

καπήλευε Hip. 953. 

Καπνός. ἃ καπγῷ κατερείπεται τυφο- 

μένα Hec. 477. καπνὸν πόλεως τόνδ᾽ 

ὑπερϑρώσκονϑ᾽ ὁρῶ ib. 823. καπνὸς 

ἐσήμαν᾽ àsv πολεμίων ὕπο 10. 1215. 

ϑοάζων αἰϑέρος ἄνω καπνὸς Or. 1542. 

σὺν καπνῷ Hip. 551. ϑυώδει καπνῷ 

An. 1025. σμύρνης αἰϑερίας καπνὸν 

Tr. 1064. cf. Ion. 89. πτέρυγι καπ- 

γὸς ὥς τις Tr. 1298. κόνις ἴσα καπνῷ 

ib. 1320. Συρίας λιβάνβ καπνὸς Bac. 

144. δαλὸς ὠϑεῖ καπνὸν Cy. 589. 

πολλῶν γραμμάτων τιμῶν καπνὲς Hip. 

954. 
Καπνᾶσϑαι. ἄὄτ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑῶς Καπανέως 

κεραύνιον δέμας καπνϑται Sup. 497.— 

πόλει, dj νῦν καπνὅται "Tr. 8. conf. v. 

585. 
Κᾶπος. küámoc ἐκβαλὼν 008 Ph. 858. 

Kámpoc. κάπρῳ λέοντί 9" ἁρμόσαι παί- 

δὼν γάμες Ph. 414. cf. Sup. 140. 

κάπρον Αἰτωλὸν Ph. 1115. κάπροι 

ὀρέτεροι Or. 1400. κάπροι ϑήγοντεο 

ἀγρίαν γένυν Ph. 1389. 

Κάρ. ἐν τῷ Καρὶ κινδυνεύομεν Cy. 

650. i 
Kápa. ἀμφιϑεὶς πέπλοις κάρα Hec. 

432. δύςηνον κάρα ib. 490. τὸ πάλ- 

Aevkov κάρα ib. 500. τὸ βακχεῖον 

κάρα ib. 076. ἄϑλιον κάρα Or. 225. 

et Her. F. 1198. et 1226. ὦ κασί- 

γνητον κάρα Or. 237. 294. et Iph. 

'T. 983. Ζηνὸς ὁμόλεκτρον κάρα Or. 

476. ἀνόσιον κάρα ib. 481. Cy. 437. 

et Her. F. 255. πληγεὶς Svyarpóc 

KA PON 

τῆς ἐμῆς ὑπὲρ κάρα Or. 497. σὸν 

καταιῦϑμαι κάρα ib. 681. Ἰδαῖον κάρα 

ib. 1380. τὸ Τοργᾶς κάρα ib. 1521. 

cf. Ph. 458. et El. 850. κάρα ξυρηκὲς 

Ph. 375. et El. 335. ματρὸς κάρα 

Ph. 615. λᾶαν ἐμβαλὼν κάρᾳ ib. 

1164. ξανϑὸν κάρα παίδων Med. 1141. | 

cf. Hip. 1344. et Her. F. 993. πάλιν 

σρέψεις κάρα Med. 1152. εἰσὶν σῷ | 

κάρᾳ uut sopec ib. 1371. 'Apy8c κάρα, 

σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος 10. 1387. 

ópS8re κάρα Hip. 198. cf. Bac. 931. 

et Her. 635. ὦ κακὸν κάρα Hip. | 

651. τί ἀνέξεμμαι κάρα πλεκτοῖσι 

φύλλοις ; 10. 806. σὸν ἐχϑαίρω κάρα 

10. 1064. τὲς ὑπὲρ κάρα φοιτῶντας 

ὄρνις ib. 1058. σποδέμενος πρὸς πέ- 

τρας φίλον κάρα ib. 1238. τὸ δύξτηνον᾽ 

κάρα ταύρϑ ib. 1247. κάρα sevo 

πυκασϑεὶς Al. 834. δελοσύναν ἀμ-᾿ 

φιβαλᾶσα κάρα An. 110. σκήπτρῳ 

σὸν καϑαιμάξω κάρα ib. 589. et Iph. 

A. 311. ἐκ ἐπιϑήσομαι ἐμῷ κάρᾳ 

κτύπημα χερός; Απ. 1212. ὦ καϑ' 

Ἑλλάδ᾽ ἀλκιμώτατον κάρα Sup. 163. 

ἐπικείμενον κάρα kvvéac 10. 716. ἀμφὶ 

σποδὸν κάρα κεχύμεϑα ib. 827. «vpoc, 

$Xoypóc—£v κάρᾳ πέσοι ib. 832. κάρα. 

τόδε κατεῖχε χερσὶ 10. 1100. σὲ ἐπὶ 

κάρα Ξέψϑσι Iph. A. 1080. cf. v. 1512; 

et 1530. ἔμπαλιν «τρέψας κάρα ib. 

1549. κάρα διετίναξ᾽ ἄνω κάτω Yph. 

T. 282. ἐν κάρᾳ ἔχοντες τραύματα. 

ib. 1378. σχῆμα ϑηρὸς ἀμφ᾽ ἐμῷ ϑήσω 

κάρᾳ Rh. 209. ψαφαρόχρϑν κάρα πϑ- 

λυπινές τ᾽ ἔχων 1b. 716. γεραιῷ κάρᾳ 

Τι. 277. “Ἕκτορος φίλον κάρα 10. 656. 

séjavov ἐπὶ κάρᾳ λαβεῖν ib. 937. ὦ 

κατάπτυτον κάρα ib. 1024. «ἔφ8 κάρα 

Bac. 313. 68 séje κάρα κισσῷ ib 

341. πρὸς πέδον κάρα βαλβσαι ib. 

684. εἰσορῶν τὸ σὸν κάρα ib. 1311 

δεῦρ᾽ ἐπίερεψον κάρα Her. 942. ἁγ 

γὸν ὅρκον σὸν κάρα κατώμοσα € 

841. ἔτικτε σὸν κάρα lon. 1476. «o 

λὴν Smpóc ἀμφέβαλλε σῷ κάρᾳ Her. 

F. 465. μυδροκτύπων μίμημ᾽ ὑπὲρ 

κάρα βαλὼν ib. 992. τὸ καλλίνικον 

κάρα ib. 1046. ἄγγος ἐφεδρεῦον κάρᾳ 

El. 55. ἐγκεκαρμένῳ κάρᾳ ib. 

δρύπτε κάρα ib. 150. παίσω κάρα ré- 

μὸν ξίφει ib. 688. δρέπων μυρσίνης 

κάρᾳ πλόκες ib. 778. σπέφϑσι c8 κα- 

σιγνήτα κάρα ib. 854. τίς εὐσεβὴι 

OPEM or 
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ἐμὸν κάρα προσόψεται; ib. 1195. εγῶφ᾽ ὑπερτείνεσεί qu κάρᾳ κύκλον ib. 1257. κάρα πολιὸν Ἐν. fr. VEN: βότρυσιν ἔσεψεν κάρα Meleag. fr. VI. | 2. ἔβαλλον Bakxíe, τοξεύμασιν κάρα ᾿ γέροντος GEnei fr. VIII. 9. 
| συγχέω Thes. fr. I. ]. 
| Καραδοκεῖν. καραδοκῶ τἀκεῖϑεν Med. 1117. σάλπιγγος αὐδὴν προσδοκῶν καραδόκει Rh. 144. cf, Tr, 93. καρα- δοκεῖν ἀγῶνας Hel. 745. καραδοκᾶντι 

κτῆμα τιμιώτατον Or. 702. καραῦο- κῶν τἀπιόντα τραύματα Iph. T. 313. αὔραν icíotc καραδοκῶν "Tr. 456. κα- ραδοκῶν τἀνϑένδε Her. 280. καρα- δοκήσω σὴν ἐκεῖ παρεσίαν lph. A. 

γορ- 

κάρα σϑδ' 

KAPT 

Kápmvov. κάρηνα γένυσι Μελανίππε σπάσας Meleag. fr, XVIII. 9. 
| Kapkívoc Cy. 605. 
Kapveioc. 
Al. 450. 

Καρπίζειν. ἂν---ποταμᾷ 
ζεσιν ἄνομβροι Bac. 406. 
δία γᾶς & κα 

κυκλὰς Καρνεία μηνὸς ὥρα 

ῥοαὶ καρπί- 
LA 

&xAoa πε- 
, » , / X ρπίζοσ᾽ àpórow Hel. 

1344. 

Κάρπιμος. κάρπιμος -άχυς Sup. 31. 
cf. Hyp. fr. IV. 6. ἑπτὰ καρπίμες 
ἐτῶν κύκλας Hel. 1 IT; κάρπιμον πέ- 
ὃον Or. 1086. καρπίμοις γῆς φυτοῖς 
Inus fr. XVII. 3 

Καρποποιός. 
964. 

τῆς καρποποιᾷ ϑεᾶς Rh. 
1453. 

| Καρανιςὴς μόρος Rh. 817. 
᾿ Kaparoueiv ξίφει Rh. 586. 

aparóuoc. Γοργόν᾽ ὡς καρατόμῳ A]. 1121. καρατόμος ἐρημία νεανίδων 
564. kaparóusc σφαγὰς Rh. 

Καρπός. κακὸν δίδωσι καρπὸν Hec. 595. χϑὼν ἀντὶ καρπᾶ καρπὸν---ἣν λάβῃ Ph. 944. τροφὴν καρπᾶ Sup. 205. καρπ ὕπερ γῆς ἥκετε; Ion. 
303. μηλοφόρον χερὶ καρπὸν ἀμέρξων Her.P. 397. δεινῶν ὀδυνῶν καρπὸν ἔχεσαι ἘΠ. 1346 Καρδία. καρδίας δηκτήρια Hec. 235. 8k ἄκρας καρδίας ἔψαυσέ pa ib. 242, | ἐκτέτηκα καρδίαν ϑρήνοισι ματρὸς ib. 433. ἐκπέσῃ φίλας καρδίας ib. 1027. ἐκβαλὼν καρδίας τὸ βάρβαρον ib.1199. | ὦ τάλαινα καρδία Or. 466. et ὦ καρ. | TX. Iph. T. 344. cf. Hip. 841. et Fr. inc. CXLVIII. 6. ἔπαυσε καρδίας 

7. 

- 2) καρπὸς, junctura 
manuum. ἐπὶ καρπῷ χερὸς Ion. 1009. 
Aevkoic ἐμφύσας καρποῖς χειρῶν ib. 891. δίοισι καρποῖς ib. 927. 

Καρποτρόφος. καρποτρόφοι νεάνιδες ἧ- βαι Ion. 475. 
Καρπᾶσϑαι. τῶν κακῶν βολευμάτων 
κακὰς ἀμοιβὰς καρπᾶσϑαι CGEd. fr. IV. 

Med. 245. cf. v, 590. TÓC | ράσος---καρδίᾳ λήψῃ ib. 858. καρδία | οἴχεται ib. 1042. ὁπλίζο, καρδία ib. | 1242. τῆς σῆς καρδίας ἀνϑηψάμην Àb. 1360. cf. Hel. 966. καρδίαν ka- 
97. -U Bats τέσχετο ἔρωτι δεινῷ Hip. 

ὦ πολλὰ τλᾶσα καρδία Al. 840. 30. | Voi καρδίαν ib. 1070. λύπῃ καρδίαν δηχϑήσομαι ib. 1103. cf. Rh. 596. "ἐρεῖν rà "mà καρδίας Iph. A. 475. cf. 
δόμοις με 

4HAZUENIS. 
μέλ- 

1287. 
1320. 
ἡ ᾿μὴ 
συλ- 

χαρᾷ 
καρ- 

ἀρδία σφαγήσεται Her. 588. 
λαβ 

yav πόνες CEn V. 4. πλάνος καρδίᾳ Tpocísara (Fr. Inc. B. 39. 9. 

B8OQ πάντα καρδία κλύειν ib. 912.|K 

0. fr. Καρτερεῖν. 

2. ἄπαιδα καρπᾶσϑαι βίον CEno. fr. IL. 3. πένϑη μέγιτα δακρύων καρπό-- μεναι Hip. 1427. Tüu fkapmár ἂν λέχη An. 936. 
Kapzoóópoc. Δηλίας £v καρποφύροις γυάλοις Iph. T. 1235. πεδία καρπο- φόρα Hel. 1501. 
ápra. κάρτα προσχωρεῖν πόλει Med, 
222. dc ἴσο κάρτα μνείαν ἔχω ib. 328. κάρτα δυσμαϑὴς ἰδεῖν ib, 1196. κάρτα κἀγὼ ϑέλω ib. 1376. κάρτ᾽ ἔχοντας εὖ φρενῶν Hip. 462. κάρτα y εὖ πράξειας àv ib. 472. κάρτ᾽ àv ἐν σοφοῖσιν ἦν ib. 700. o8 γε κάρτα ταῦτα ϑαυμάζω ib. 1041. κάρτα καὶ 
λίαν οἰκεῖος ἦν ΑἹ. 814. κάρτ᾽ ἃν εἶχον ἡσύχως Sup. 305.  bj«oxzóv i4 κάρτ᾽ ἐμοὶ φρενὶ Rh. 79. ἐπώνυμος 
κάρτα ib. 158. κάρτα πολλὴν ϑεοῖς ἂν εἰδείην χάριν ib. 476. κάρτα r8- λεύϑερον Tr. 302. 

ἔχων (sc. τὸν χρυσὸν 
τερεῖς ἔτ᾽ ἐν δόμοις Hec. 1223. 
τερεῖν βόλεται Med. 7 - 

) kap- 
καρ- 

καρτερεῖν Y 



KAZT 

Seg δόσιν Al. 1074. ῥᾷον παραινεῖν; 

ἢ «aSóvra καρτερεῖν 10. 1081. 

ἀδύναϑ᾽ ἡμῖν καρτερεῖν 8 ῥάδιον Iph. 

4.1370. ὃς τὰ μεγάλα καρτερεῖ μὴ 

λαμβάνων Fr. inc. D. 28.4. kaprépet 

Hip. 1456. ὄψει με kaprepav S", 

δέῃ Rh. 148. ψυχρὰν ἄησιν----μέ- 

v8cL καρτερϑντες ib. 418. ἐκαρτέρεν 

πρὸς κῦμα λακτίζοντες Iph. T. 1395. 

ἐκαρτέρει μάχῃ Her. 837. κεκαρτέρη- 

ται τἀμὰ Hip. 1457. 

Kaprepóc. kaprepa βραχίονος Antiop. 

fr. V. 3. τόλμης εἶμι πρὸς τὸ καρτερὸν 

Med. 394. 
Καρυξ, dor. pro κῆρυξ El. 707. 

βοᾷν παραῦϑναι Epig. III. ὃ. 

Ἱζαρύσσειν, dor. pro κηρύσσειν. τρι- 

raíav καρύσσεσιν ϑυσίαν El. 172. 

καρύξατ᾽ ἀγγελίαν Hel. 1507. εἰς ác 

αὐδὰν καρύξω Lon. 911. 

Kapvsía. γείτων δειράδος  Kapvsíac 

Iph. T. 1451. 
Kapónpoc. εὐναίας καρφηρὰς Ion. 172. 

Καρχήσια. πεσδσαν ἐκ καρχησίων Hec. 

1261. 

Κασάνδρα, filia Priami. Hec. 88. et 

199. et An. 297. v. etiam Kaoccáv- 

ópa. 
Ἰ(ασιγνήτη- πρὸς κασιγνήτης τάφον 

Or. 94. vid. etiam v. 794. 744. et 

757. Ph. 993. 1339. et 1451. Iph. T. 
374. et 682. et Hel. 1697. κασίγνη- 

ται δύο Ph. 380. ὦ κασίγνηται ib. 

690. κασιγνήταισιν σέϑεν Iph. A. 

1448. ἄγετέ με κασιγνήτας Bac. 

1379. κασιγνήτων μόνη Ton. 279. 

κασίγνηται σεμναὶ 78 Φοίβε ib. 467. 

Κασίγνητος Or. 73. 241. 366. 743. 

etc. Ph. 97. 145. Sup. 150. Iph. A. 

412. etc. κασίγνητε Or. 259. κασιγ- 

γήτω (in dual.) Iph. T. 498. ci) ka- 

σιγνήτω διπλῶ Hel. 1680. κασιγνή- 

τας τέκνοις ἐμοῖς φυτεύων Med. 877. 

cf. v. 917. δεινὸν, κασιγνήτοισι γί- 

νεσϑαι λόγες μάχας τε Iph. A. 376. 

à κασίγνητον κάρα Or. 237. et 294. 

et Iph. T. 983. 
Κάσις, frater. Hec. 428. et Med. 167. 

et 1334. 2) soror. Hec. 361. et 

943. 
Kaccávópa, Soror Priami. Hec. 426. 

etc. Iph. A. 757. Tr. 42. etc. vid. 

etiam Κασάνδρα. 

KacaMa. KacaMac ὕδωρ Ph. 230. 

κάρυκι 

τὰ] τὰς 
148. 

ἄτωρ Or. 1636. Tr. 132. et 1000. 

Hel. 206. El. 312. 1064. et 1240. 

ὅταν Κατὰ, 
οἴσεται Or. 440. κατὰ χϑονὸς ib. 673. 

et 961. Ph. 817. Ale. 46. 76. 161. et 

621. Sup. 799. Her. 599. et 1083. | 

Hel. 350. et Her. F. 1158. 

ἀΐδο Or. 1399. κατ᾽ ἄκρων περγάμων 

Ph. 1183. 
Hip. 245. 1396. et 1444. Ion. 1369. 

et fr. inc. XL. 3. κατ᾽ ἀμβροσίβ «ó- 

ματος Hip. 
595. κατὰ 

Rh. 8231. Ion. 1441. et El. 144. κατ᾽ 

ἀνδρὸς Hip. 938. 

πηδαλίων An. 480. 

Sup. 950. et Iph. 
ysc Iph. 
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ὑπὲρ KasaMac ῥεέϑρων Iph. T. 1257. 

Καςαλίας δίνας lon. 95. cf. v. 

1) cum genit. ψῆφος xa S ἡμῶν 

ΟΝ 
κατ 

κατ᾽ ὄσσων Med. 900. et 

136. xar ὀμμάτων ib. 

yüc ib. 826. Sup. 1024. 

κατὰ γαίας Al. 

105. An. 504. et Iph. T. 169. κατὰ 

A. 53. 
A. 1454. 

γᾶς Iph. T. 1265. κατὰ Τροίας Rh. 

κατ᾽ ἀλλήλων 
,w 

kar Apps | 

κατὰ ÓOvojepác . 

919. δὸς---λόγες ἡμῖν κατ᾽ αὐτῆς Tr. 

008. αὐτοὶ kaS αὑτῶν Her. 144. 

κατ᾽ ἄκρας Hel. 697. κατὰ κυμάτων 

Her. F. 650. «aS ἄδο ib. 1119. 2) 

cum accus. κατὰ Θρήκην Hec. 74. 

ka. ἡμέραν ib. 

791. Ion. 1517. El. 235. et 603. And. 

fr. XVIII. 1. Bel. fr. XXV. 9. Phry.: 

fr. V. ]. Tel. fr. XXII. 2. κατ᾽ ἀξίαν. 

Hec. 374. xar ἦμαρ ib. 628. Tr. 

392. Bac. 908. Ion. 124. El. 145. 

183. xarà γνώμην Hec. 867. κατ᾽. 

ἄτυ Τροίας ib. 029. κατ᾽ ἴχνος ib. 

1059. Rh. 690. 'Tr. 1003. κατὰ νύ- 

pec Or. 429. ka S" ὁδὸν ib. 549. et. 

16829. κατὰ γᾶν ib. 830. et 1398. 

Al. 237. Bac. 371. κατὰ Πελασγὸν 

ἕδος ᾿Αργείων Οὐ. 1247. κατ᾽ οἴκον' 

ib. 1285. Hip. 639. An. 57. 564. 
805. et 1053. Iph. A. 656. Iph. T. 

1310. Bac. 1289. Ion. 513. et κατ᾽ 

οἴκος Or. 63. et 403. Med. 249. Hip. 

509. Al. 19. 518. et 953. An. Al. et 

900. Iph. A. 301. et 996. Hel. 477. 

et 1385. Her. F. 614. El. 806. Dan. 

64. ZEg. fr. IX. 2. Antiop. fr. XXIX. 

9. Pal. fr. II. 5. et fr. inc. XXXV. 

2. κατὰ ςέγας Or. 1331. 1345. 1473. 

et 1552. Ph. 201. et 1095. ΑΙ. 

190. et 949. Iph. A. 437. etc. "τὰ 

ka Ἑλένην Or. 1643. κατ᾽ ὄρη Ph. 

317. Med. 1020. AL. 



KATA 

153. ᾿Ιόνιον κατὰ πόντον ib. 216. καϑ'! 
Ἑλλήνων χϑόνα ib. 500. λωτᾷ κατὰ 
πνεύματα 1b. 704. κατὰ λάϊνα τείχεα 
ib. 803. κατὰ δώματα καὶ πόλιν ib. 819, κατ᾽ αὐλὰν ib. 1582. λωτοτρό- 
E κατὰ λείμακα ib. 1504. κατ᾽ ἄν- 
pa Med. 675. Tr. 243. κατὰ sópa 
Med. 1173. Rh. 409. 491. et 51]. Her. 801. μέγαν κατ᾽ spavóv Hip. 67. xarà γῆν ib. 194. Ion. 83. And. BUEXIII. 4. κατὰ γνώμης φύσιν 
δΠ}}..377. κατὰ χϑόνα ib. 450. et Eli. T. 2... κατὰ ἐγκέφαλον Hip. 
1858. κατ᾽ ᾿Αδμήτα δόμες Al. 168. Ka7 ücv ib. 432. Bac. 716. et 1221]. 
καϑ' ἑπτάτογον ὀρείαν χέλυν Al. 448. 

| κατ᾽ ἀνδρῶν φέγην ib. 1054. Δελφῶν | κατ᾽ αἷαν An. 9l. κατὰ πόλιας ib. 
485. κατ᾽ ὅρον ib. 55 2. κατὰ Σπάρ- 
τὴν ib. 583. Hel. 479. καϑ' Ἑλλάδα | An. 694. Sup. 163. Iph. A. 77. et 1606. Iph. T. 84. et 1455. Bac. 274. 
Hel. 66. 131. 933. 1071. Ion. 75. Her. F. 148. Dan. 26. Aut. fr. III. 
cet fr. inc. LI. 8. kar πτόλιν An. 700. Rh. 711. et Dan. 54. κατὰ 
γνώμην ἐμὴν An. 738. Φϑίαν κάτα 
"b. 761. κατὰ πόντον, ἢ ka? ὕλαν ὀρέων ib. 850. κατ᾽ ὄμμα ib. 1063. et 1118. Rh. 371. Bac. 469. Ξεγο- 
πόρος κατ᾽ ἐξόδος An. 1144, κατ᾽ üv- | Τρὰ νύχια ib. 1225. κατὰ γυναῖκας Sup. 84. κατὰ σπλάγχνων πτύχας ib. 212, κατ᾽ "Apyoc ib. 368. et 891. Iph. T. 752. Tr. 313. Her. 7. El. 601. Kar ai3épa Sup. 992. Her. F. 653. Kar Εὔριπον Iph: A. 17: map Αὖλιν Ib. 14. κατ᾽ Αὐλίδα ib. 88. κατ᾽ εὐφρό- |»nc σκιὰν ib. 1009. κατ᾽ ἄκραν ib. 240. κατὰ ϑεὸν ib. 411. κατὰ Κύπριν κρυπ- τὰν ib. 569. κατ᾽ οἷδμα πόντιον ib. 704. xar ἄνδρα νεανίαν ib. 933. Πηλιάδα καϑ' ὕλαν ib. 1048. az ἐμὲ εὐκλεὴς ἔσῃ ib. 1441]. κατὰ πρύμ- 

εὔξεινον κατὰ aóy- 
Αὐλίδος κατὰ cr ας 

κατὰ πρώραν ib. 
κατὰ sparór Rh. 87. Her. 792. 
ἀντίπρ 

κατ᾽ 
ὡρὰ ναυτάϑμων Rh. 136. κατ᾽ 

κατὰ πόντον 
kar ὄμμα σὸν, 

et El. 910. κλήρα κατὰ 
- et δθ4. κατ᾽ Ἴδαν 

κατ᾽ ὄρφναν ib, 570. et 678, 

. 1082. 

. Karafjatvay. 
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Tr. 1072. 
852. et Alo 
Rh. 780. 

κατ᾽ εὐφρόνην Rh. 736. et 
p. fr. VIL 1... ka $zygy 
καϑ' ἁλμυρὰν ἄλα "Tr. 76. κατὰ πορϑμὸν, et κατὰ δαίμονα ib. 102. κατὰ πρύμνας ib. 180. κατὰ σὸν ἀνάκτορον ib. 929. κατὰ δίκην 10: 888. ὃς ϑεομαχεῖ τὰ xar ἐμὲ 

Baed5..... σόν ka ἡμᾶς δυνατὸν 
10.183. κατὰ φάος νύκτας τε ib. 425. 
κατ᾽ "Ολυμπον ib. 554. κατ’ αὐλὴν ib. 680. ka jAqv ib. 687. £9» 
κατὰ ζήτησιν Cy. 14. κατ’ ἄντρα ib. 
205. Hel. 493. κατὰ τὸν ὀφϑαλμὸν 
μέσον Cy. 234. κατ᾽ αὔλιον ib. 344. 
κατ᾽ spavóv Her. 9. Hel. 498. et 1687. Χρυσέαν κατ᾽ αὐλὰν Mer. 916. κατ᾽ oióua Hel. 6. Πίσαν κάτα ib. 393. κατ᾽ οἷδμ᾽ ἅλιον ib. 527. κατὰ μέλα- Spa ib. 690. καϑ᾽ "EAAa»(av ib. 1161. 
κατ᾽ ἀνθρώπων πόλεις ib. 1172. πέ- 
τρινα κατὰ ϑρύα πολυνιφέα ib. 1342. 
σανίδα κάτα ib. 1579. κατὰ ναὸν 
lon. 140. kar ἀκροτάτας κορυφὰς 
Διὸς ib. 456. αὐτὴ kaS αὑτὴν ib. 
610. κατ᾽ ἄντρον ib. 949. κατὰ Ma- 
σαν ib. 1091. κατ᾽ ticó08c ib. 1163. 
kar aiav Πελοπίαν ib. 1591. κατ᾽ 
&ó0sc Her. F. 83. κατ᾽ ἄνδρας ib. 
656. Θήβας ἱερὸν κατ᾽ ἄευ ib. 764. 
κατ᾽ οἶμον El. 218. κατὰ δώματα ib. 
726. kar ἐμὰν ἀκεὰν Dan. 50. κατὰ πνεῦμ᾽ ἀνέμων And. fr. XIX. 4. κῆδος 
καϑ' αὑτὸν---κτᾶσϑαι χρεὼν Antiop. 
ΤΙ rang βένϑος ἅλιον Bel. fr. 
XX.3. κατ᾽ εὐσέβειαν Hip. fr. IV. 
l. Παρνασσὸν κάτα Hyp fr. I. 2. 
Kard φύσιν ejusd. τε -1V. 8 rre 
ὀφϑαλμὲς Inüs ff£4X,.2. — ence σκότος Meleag. fr. V. κατ᾽ ἀρχὰς Phi. fr, 
III. κατ᾽ ἐναύλες ὀρέων ἀβάτες 'Tem. 
Iro XVII fees ἰσχὺν Fr. inc. 
XXXIX. 4. et fr. inc. B. 47. 5. kar 
εὔνοιαν Fr. inc. B. 13. l. κατὰ γένος 
eorund. 14. 3. kaz' ἄσσον eor. 48. 3 
κατὰ νῦν Epist. II. κατὰ τέχνας 
Epist. IV. κατὰ παιδείαν ib. 

πολλὰ δάκρυά μοι karé- 
βα χροὸς An. 111. ὡς τὸν ἀΐδα δόμον 
καπέβα, Her. 913. κϑινὸν ἐς ἄδην 
καταβᾶσα Sup. 797. ἅδην χϑόνιον 
καταβήσῃ (descendes) An. 545. 

Καταβακχιᾶσϑαι. καταβακχιᾶσϑε Opv- 
óc, ἢ ἐλάτας, κλάδοισι Bac. 109. 

Καταβάλλειν. φάρεα---ἐπὶ νῶτα πέ- 
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rpac κατέβαλεν Hip. 129. τίς ἄφρονα 

λόγον ἐρανίων μακάρων κατέβαλε; 

Her. F.759. σφάγια πρὸ δορὸς κατα- 

βάλοις; Or. 1008. πυλῶνα καταβα- 

λεῖν Cy. 239. γένοιτο καταβαλεῖν 

τὰν σῦν ἐμὲ Meleag. fr. XXIII. εἰς 

ἀγῶνα καταβαλὼν ἀραῖσι τέκεα Ph. 

1060. τὰ τῶν φίλων καταβαλὼν εἰς 

ξυμφορὰς Iph. T. 606. καταβαλὼν 

τὰς ὀφρῦς ΟΥ. 166. καλὸν τὸ ϑῦμα 

καταβαλᾶσα δαίμοσιν Dac. 1244. 

ἐδεὶς αὐτὰ καταβαλεῖ λόγος 10. 202. 

ἀχέων καταβαλλομένα οἶκτον Hel 

163. ὅταν κρηπὶς μὴ καταβληϑῆ γέ- 

vec ὀρϑῶς Her. F. 1261. 

Καταβολὴ Tem. fr. XXII. 

Καταβόςερυχος Ph. 148. 

Κατάγειν. κάταγε κάταγε Or. 149. 

κατάγεσαι Φρυγίων ἐξ ὁρέων---τὸν 

Βρόμιον Bac. 85. κατῆγεν (sc. τὸν 

κλάζον) εἰς μέλαν πέδον ib. 1063. ὃς 

παρ᾽ ἅδην ζῶντά νιν κατήγαγες Her. 

949. ἄλλες κατάξω πρόσϑεν (sc. εἰς 

ἄδην) Med. 1016. cf. Al. 26. ἄμφω 

κατάξειν εἰς πάτραν Ph. 432. 

Καταγελᾷν. καταγελᾷς vtr Bac. 286. 

βαρβάρες καταγελῶντας ἐξανήσει Iph. 

Ὁ 72: 
Καταγηράσκειν Med. 124. 

Καταγινώσκειν. καταγινώσκων ἡμῶν 

Epist. V. 
Καταγνάπτειν. ἣ τὰς μεγάλας ἐλπίδας 

ἐπὶ σοὶ κατέγναψε βία Tr. 1252. 

Καταγνύναι. πατρίδα, ἣν αὔξειν χρεὼν, 

καὶ μὴ κατάξαι Sup. 508. τὸ κρανίον 

παίσας κατέαγα ΟΥ. 680. 

Καταγράφειν. ἐν σανίσι, τὰς ᾿Ορφεία 

κατέγραψε γῆρυς Al. 971. 

Καταδακρύειν. κατεδάκρυσα Hel. 679. 

Κατάδειν. κατῇδε βάρβαρα μέλη Iph. 

230397. 
Καταδεῖν (a δέω). ἀγχόνειον βρόχον, 

δ ἐμὲ κατεδήσατο Hel. 695. ἐν φόβῳ 

καταδεϑεῖσα Ion. 1498. 

Καταδεύειν. ἃ πεδίον καταδεύει Ph. 834. 

Καταδολᾶν. 8 Μενέλεώς με καταδεδέ- 

λωται Iph. A. 1269. 

Karáópopoc. μέλαϑρα πυρὶ κατάδρομα 

Tr. 1300. 

Κατάδρυμα. 
ματα χειρῶν Sup. 51. 

Καταζῆν. καταζῇ σεμνὸν βίον Ion. 56. 

Καταζωννύναι. 4 

ῥυσὰ σαρκῶν---καταδρύ- 

KaraSvfjoktw. 

δορὰς ὄφεσι κατεζώ- 

σαντο λιχμῶσαν γένυν Bac. 697. 

KATA 

ἴση ϑεῆσι, πλὴν TO | 

κατϑανεῖν μόνον Hec. 356. à σὲ - 

κατϑαγεῖν,τ-- ἀλλὰ τήνδ᾽, ἠτήσατο ib. ἢ} 

389. ἣν σὺ κατϑάνῃς ib. 1006. et Or. | 

308. σὺν σοι κατϑανεῖν αἱρήσομαι - 

Or. 307. σιωπῇ κατϑάνω; Mb. 778. ἡ 

ἀκλεῶς κατϑανεῖν 1b. 784. κατϑανεῖν 

χρήζω Med. 227. κατϑανεῖν ἔδοξέ 

μοι κράτιξτον Hip. 401. πῶς ἃν ὡὐτὸς 

κατϑάνοι. τε, καὶ βλέποι; Al. 140. 

καλῶς αὐτοῖς κατϑανεῖν ἧκον [Kia ib. 

292. πᾶσιν ἡμῖν kar Saver ὀφείλεται 

ib. 421. cf. v. 785. An. 1273. JEg. fr. 

IX. 1. et Tem. fr. XV. 1. κατϑανεῖν 

ἐχϑρῶν ὕπο An. 1070. κατϑανεῖν 

μοι δέδοκται Iph. A. 1375. 8 ταὐτὸν 

τὸ βλέπειν τῷ karSaveiv Tr. 628. r8. 

ζῇν λυπρῶς κρεϊσσὸν £e κατϑανεῖν ἴθ. 

639. δεῖ σε κατϑανεῖν κακῶς Her.) 

958. κατϑανεῖν ἐρᾷν ἔοικας Hel. 

1655. karSaveiv φοβέμενος Ion. 628. | 

τὸ κατϑανεῖν δεινὸν νομίζω Her. F. 

9g]. κατϑανεῖν ἐλευϑέρως Ar. fro: 

IV.2. τίς οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν £st! 

κατϑανεῖν, τὸ κατϑανεῖν δὲ ζῇν κάτω. 

νομίζεται; Pol. fr. 11. à κατϑανεῖν. 

δεινὸν, ἀλλ᾽ αἰσχρῶς ϑανεῖν Fr. inc. 

B. 99. τὸν κατϑανόνϑ᾽ ὁρῶντες 8 τιΞ 

μώμενον Hec. 316. τὸν karSavórvra, 

ἡγεῖται ἐχϑρὸν ib. 859. μὴ κατϑανών, 

σε σύγγονος λέληδ᾽ ὅδε Or. 209. ré: 

μ᾽ ἂν ἔδρασ᾽ ὁ κατϑανών ; ib. 580. 

κατϑαγνών γ᾽ ἂν dero Al. 195. Sov. 

Zo, ὃ κατϑανὼν ib. 382. 78 σᾶ wp) 

παιδὸς κατϑανὼν ib. 652. ἄτεκνος 

κατϑανὼν ib. 659. ὄχ ἁγνός εἰμι τῷ 

κτανόντι κατϑανὼν Her. 1011. ὠφε- 

Ad κατϑανὼν ib. 1049. κατϑανὼν 

πᾶς ἀνὴρ γῆ καὶ σκιὰ Meleag. fr. XV 

l. τῶν κατϑανόντων τἀκροϑίνια ξένων, 

Iph. T. 75. παῖδα karSav&cay Het 

508. κατϑανᾶσαν χερσὶν εὖ περιπε- 

λεῖν Med. 1034. ἥ με κατϑανδσ᾽ ἀπῶ- 

λεσεν Hip. 810. γυναῖκα κατϑανδ- 

σαν ὄψει Al. 233. κατϑανβσ᾽ ἧκε 

πάλιν; Iph. T. 772. ὅπως γενναῖα 

--δράσαντε κατϑανέμεϑα Or. 1061. 

karJavi], κατϑανῇ ib. 1462. κατϑανῇ 

κακὸς κακῶς Med. 1386. kar Savé- 

peS. εὐγενῶς Cy.200. εἰ δειλίας σῆς 

kar Savaápe S εἵνεκα Her. F. 210-971 

δεῖ ϑεὲς σέβειν σε karSavapervov ; Er. 

inc. B. 33. 1. (ew εὐκλεής γε karstas 

νϑμένη Al. 148. etc. ' 

f 

-ς, 
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|! Καταϑρηνεῖν. καταϑρήνησον El. 1326. Κατάκομος. ἀρτιγένυν --- κατάκομον | Καταιβάτης. τὸν καταιβάτην ᾿Αχέρον- βάλλει Dac. 1185. | ra πλεύσας Bac. 1358. Κατακονᾷν. κατακονᾷ ἀβίωτος βίος | Καταιδεῖσϑαι. σὸν καταιδδμαι κάρα Hip. 821. | Or. 681. μὴ καταιδᾷ Hel. 81 l|. ἐπεί Ἱζατακέειν. σύριγγος ἰὰν κατακέω Rh. μὲ κατῃδέσϑη κτανεῖν Her. 1027.| 553. | δαίμονα συγνὸν καταιδεσϑεῖσα Hip. Karáxpac. κατάκρας ὀλέσας βίοτον 4/2. 
Hip. 1366. πέρσας κατάκρας πόλιν ᾿Καταιϑαλᾶν. ὃν Ζεὺς κεραυνῷ καται-} Iph. A. 778. | ϑαλοῖ Sup. 640. τὸν δάϊον Mípavra Κατακρίνειν. ζεῦγος ψήφῳ ϑανάτο Ei πυρὶ καταιϑαλοῖ Ion, 215, πυρὶ κατῃ- κατακεκριμένον An. 497. ϑαλωμένης Tr. 60. Karakreívew. ἀπεννέπω σε μὴ kara- |KaraíSew. κάταιϑε γεῖσσα τείχεος) κτείνειν ἐμὲ lon. 1282. r&roy kar. | τάδε Or. 1620. cf. An. 297. káraw9e| krewa Hec. 1136. et Or. 56]. διά p ᾿σάρκας Syl. fr. II. 2. Περγάμων πυρὶ ἔφϑειρας κατά τ’ ἔκτεινας Hip. 1357. | καταίϑεται répeuva Tr. 1296, τῷ σφὼ κατακτείναντι Or. 914. κα- αταικίζειν. σῶμα σὸν καταικιῇ ; An. τακτείνας ἐμὲς ἐχϑρὲς Her. 995. 829. 

παῖδας κατακτείναντι Her. E. 832. Καταινεῖν. ὄτοι καταινῶ Mar c ἐγὼ] ἢ πόσιν κατέκτανεν Or. 518. cf. y. Iph. A. 336. τὄνομα παῖδ᾽ ol) ὅτῳ] 587. ὧν πατέρα κατέκτανον Med. ! κατήνεσας ib. 695. 905. κατέκταγες (sc. τὸν παῖδα) λαταίρειν. ἐκεῖσε τίνι τρόπῳ κατήρα- Hip. 1324. μηδε---παῖδα σὸν kara μεν; Bac. 1293. κτάνῃς Bae. 1110... .4d9* ἂν σε Φῶκον καταισχύνειν. προγόνες à καταισχύ- ἤϑελον κατακτανεῖν An. 688.. φίλες |v&c σέϑεν Iph. A. 505. ἕν’ εἰδῇς p»| κατακτανεῖν Rh. 838. et Peliad. fr. καταισχύνειν ἐμὲ Tr. 1041. καταισχύ:) V. 3. dk És &vvsóv τόνδε σοι Kara- v&c γένος Bac. 265. cf, Or. 1154.| κτανεῖν Her. 961. κακὴν γυναῖκα κᾷ-- Φοῖβον εἰ καταισχύνεις λόγοις Bac.| ϑεον κατακταγὼν Or. 923, τύραννον 928. Ὀρέςην εὶ καταισχύνειν ϑέλων] Βιτόνων κατακταγὼν Al. 1025. τὸν ΕΝ 865. ὦ τὸ λαμπρὸν φῶς καται- πρόσϑεν ἄνδρα κατακτανὼν Iph. A. IrxUvor γένος Fr. inc. B. 9. ]. óra| 1150. ταῦρον Κνώσσιον κατακτανὼν τατήσχυν᾽ ἄλοχον Hip. 1165. ξενίαν! "Her. F. 1327. ξένον κατέκτας Hec. ατήσχυνε Rh. 842. πολλὲς--αγυνὴ 1216. ἡ σὺ δὴ Ῥῆσον κατέκτας ; Rh. ἰἀτήσχυνε St. fr. VII. 9. τὸ " Apyyoc 686. cf. Bac. 1988. ὅς μὲ κατέκτα "| καταισχύναι ϑέλων Her. 898. 4 πατέρα El. 86. μητέρα κατέκτα τὴν Ἁταισχύνασ᾽ ἔχεις τὲς σὲς ἐκγόνες ἐμήν; Fr. inc. XC. I. ἀρνῇ kara- 0n.736. ὃν 8 καταισχυνῶ Or. 1169. κτὰς Or. 1581. κατακτὰς παῖδα τὸν 'ὸ Τρωϊκὸν d καταισχυνῶ κλέος Hel.| ἐμὸν ΑΙ. 3. ταύτην κατακτὰς ib. 699. 
μητέρα κατακτὰς Iph. T. 79. et 713. TBTOV κατακτὰς πάντ᾽ ἔχεις Rh. 605. εἰ κατακτενεῖτέ ue Or. 938. παῖδά H9 κατακτενᾶσι lph. A. 898. κατα- xravà Ph. 618. ἡμᾶς ἀραῖσιν κατα. 314. 
kravei ib. 772. cf. v. 934. et Med. 792. ᾿τακλαίειν. ἔμβα κατακλαίασα El.| etc, ποὺ 128. σὲ ἐγὼ κατακλαίομαι Κατακυρᾶν. ψήφῳ Savára κατακυρω- . 156. σύγγονον ἁμὸν karakAat-| ϑεὶς Or. 1013. fva ζωᾶς Iph. T. 149. Κατακωμάζειν. κατεκώμασε δώμασιν τακλᾷν. — Sy ὁσίων ἐρώτων----νόσῳ Οἰδιπόδαο Ph. 355. trexAáo 2n Hip. 766. Καταλαμβάνειν. ᾿Αντιγένη εἴπερ ἐν ακλύξειν. κατέκλυσε δεινῶν πόνων Χίῳ καταλαμβάνεις Epist. II. μῶν 5v κύμασι Or. 342. τὴν Op. πόλιν! ric συμφορὰ---κατείληφ᾽ üsvysirovac Ti7üCc κατακλύσειν δαπάναισιν πόλεις ; Hip. 1161. κατελάβομεν '« 996.. Κλέτωνα ἐῤῥωμένον Epist, V, ὡς μὴ 

"akaíetv. κατέκαυσε Cy. 673. 
ιτακαλύπτειν. κατὰ “μηρῷ καλύψας 
i. e. κατακ. μηρῷ) Bac. 96. μέλας ' ὄσσε κατακαλύψει ϑάνατος Tr. 
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παρών τις καταλάβῃ Cy. 543. ἐπεὶ Κα 

κατελήφϑη c8 λάϑρα πωλῶν τὰ σὰ 10. 

259. 

Καταλάμπειν. κατέλαμπε κύκλος ἀε- 

λίοιο El. 464. κατέλαμψας ib. 5806. 

τὰν καταλαμπομέναν ζαϑέαν ϑερά- 

παιναν Tr. [069. κορυφαὶ καταλαμ- 

πόμεναι Ion. 87. 

Καταλείβειν. δέμας καταλείβειν An. 

131. γραίας καταλειβομένας (i. e. 

ένης) ἄλγεσι πολλοῖς Sup. 1119. 

δάκρυα ἐκ δακρύων καταλείβεται ΤΥ. 

601. 
Καταλείπειν. οἱ καταλείπϑσι μέλη Sup. 

45. ἵνα πλείονα ᾿Αρχελάῳ καταλί- 

ποιμεν χρήματα Epist. V. καταλι- 

πών μ᾽ ἐν δώμασιν Iph. A. 1171. rot- 

óvóe μισϑὸν καταλιπὼν ib. 1179. κα- 

ταλειπομέναν σε δακρύω ΤΥ. 596. 

Καταληπτός. πένϑος ϑεόϑεν καταλη- 

πτὸν Hip. 1347. 
Καταλλάσσειν. σοὶ καταλλαχϑεῖσα 

Iph. A. 1157. 
Καταλοκίζειν. κατὰ μὲν ὄνυ 

μεϑα (i. e. ὄνυξι μὲν κατηλ.) Sup. 

825. 

Καταλύειν. τείχη φονία κατέλυσεν αἰ- 

χμὰ ΤΥ. 819. ἂν πυρὸς κατέλυσέ τις 

ὁρμὰ ib. 1081. καταλῦσαι φρενῶν 

Hip. 365. καϑ' ἅμμα λύσειν Xóys 

(i. e. καταλ. ἅ. Xóye) ib. 671. ἐς 

ἀΐδαν καταλύσεσ᾽ (i. e. óceca) ἔμμο- 

xSov βίοτον Sup. 1004. Saváre κα- 

ταλυσαίμαν Med. 146. εἰς ἀρετὴν 

καταλυσαμένες βίον Fr. inc, CX. 2. 

KaráAvotc. δεξώμεϑ᾽ οἴκων καταλύσεις 

El. 393. 

Καταμπίσχειν. εὔψυχον ἄνδρα κέφῃ 

καταμπίσχϑσιν χϑονὶ Hel. 859. 

Καταναγκάζειν. δεσμοῖς κατηναγκασς- 

μένος Bac. 643. 

Karavatew. vy ὑπὸ δειράσι Maprvacs 

κατενάσϑην Ph. 215. 

Κατανϑρακᾶσϑαι. κατηνϑρακώμεϑ᾽ 09- 

ϑαλμᾶ σέλας Cy. 659. ἐπεὶ ἅπαν κα- 

τηνϑρακῴϑη ϑῦμα Iph. A. 1602. 

KaravoríZew. 

ἕ ιν ἠλοκίσ- 

tmesin) Iph. T. 832. 

Ἱατάντηε.- 

πρὸς τἀγαϑὸν Rh. 915. 

Κατανύειν. 

κατήνυσεν Or. 89. 

καταξή νωσι Παρνασθδ 

274. 

Κατάξιος El. 40. 

Καταπαλαίειν. οἱ λόγοι καταπαλαίδσιν 

, 

Καταπαῦύειν. 

΄ 
^ ^ Lj ,F ! 

Καταπετανγύναι. κατὰ μὲν Leia. TET 

Καταπίνειν. 

Καταπίπτειν. 

κατὰ δάκρυα, κατὰ δὲ 

γόος---τὸ σὸν νοτίζει βλέφαρον (per 

ἕρπει κατάντης συμφορὰ 

ἐξ ὅπερ αἷμα γενέϑλιον 

τάδε κατήνυσεν 

K y T A 

iy αὐτῆς πλόκες κόμης 

πλάκες lon. 

óc κατέξανται δέμας Hip. 

πρὶν κατεξζάνϑαι βολαῖς Ph. 

1159. κατεξάνϑην πόνοις Med. 1030. 

αταξαίνειν. 

1267. 

et Tr. 755. πέτροις kara£avS£vrec 

ὀξέων ῥαφὰς Sup. 503. πυρὶ kara- 

£aySévrac Her. F. 285. δακρύοις 

καταξανϑεῖσα Tr. 509. 

Aóy8c Iph. A. 1013. 
* ^, , , 

τιμὰς ἐνέρων καταπαύων 

Al 39. κατάπαυσόν νιν Med. 1259. 

μολπᾶν ἄπο καὶ ϑυσιῶν καταπαύσας 

Hec. 918. ἐκ ἕξιν, ὅπως χόλον κα- 

παπαύσει Med. 179: 60 καταπαῦύ- 

σομεν M8cac Her. F. 685. δορὸς 

λόγχαισι καταπαυόμενοι πόνες Sva- 

τῶν Hel. 1168. 

care (i. e. karameT. p isía) Hel. 

1475. | 
ph με kar amc μόνον | 

Cy. 218. 
κατέπεσες εἰς μέσϑε τὸς 

ἄνϑρακας ; Cy. 667. 

Καταπνεῖν. ϑεὸς---ἥκων karamvei σε 

Rh. 387. καταπνεῦσαι μετρίας ἀνέ- 

μων---αὔρας Med. 837. 

Karázrepoc Or. 178. 

Karámrvsoc. ὦ κατάπτυςον K 

1024. 

Κατάρα. 

- κατάρᾳ διδδσα Hec. 945. 

φόνιοι κατᾶραι ἘΠ. 1324. 

Κατάρατος. κατάρατ᾽ ἀνδρῶν Hec.: 

716. τὸν karáparov πόσιν Med. 162. 

τὸν karáparoy πατρὸς ἀμπλακίᾳ Hip. - 

1362. ὦ κατάρατοι παῖδες Med. 112. 

ὦ κατάρατος ἐγὼ; κατάρατος ἀνδράσιν 

An. 839. sq. karáparóc εἰμι Hel. 

54. ἰὼ κατάρατοι Hec. 1064. | 

Καταργεῖν. ὅπως àv μὴ καταργῶμεν 

χέρα Ph. 760. | 
Kárapypa. karápypara εὐτρεπῆ ποιδ- 

μένη Iph. T. à 

Καταριϑμεῖν. κατηρίϑμηται Τρφῳάδων 

ἄλλων μέτα Tr. 872. ) 

Καταρκεῖν. ἐμοὶ φῶς ἐν ἡλίβ karapké- 

σει Rh. 447. 

Καταῤῥεῖν. ϑεῶν ἀνάκτορα φόνῳ κα' 

ταῤῥεῖ Tr. 16. 

ápa T* d 

τὰν roiv Διοσκέροιν kágw 
Xr μητρὸς 

Γ 
* 

El. 1164. Καταῤῥηγνύναι. καταῤῥήξω μέλαϑρι 
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Her. F. 864. ἐξ ὀμμάτων πηγαὶ ka- | 140. 524, et 592. μητρὸς τῆς σῆς kai τεῤῥώγασιν Al. 1071. Aóxs κατάσκοπος Bac. 914. δόλιον Karáópvroc. κήποις ἐν karapp)rotc| Μαινάδων κατάσκοπον ib. 954. cf. v. Bl 777. ἀμφὶ Θρήκην χιόνι τὴν ka-|. 979. κατάσκοποί τινες Rh. 645. cf. v. τάῤῥυτον An. 214. κατάῤῥυτον uv-| 657. et 809. ρίοισι νάμασι Cresph. fr. XIII. 9. Κατασπείρειν. τὸν κατασπείραντά σε νάπη χιόνι κατάῤῥυτα ποταμείᾳ "Tr.| Her. F. 469, 1067. 
Κατασπένδειν. δακρύοις κατασπένδω Καταρτύειν. κατηρτυκὼς κακῶν Fr.| σε Or. 1239. χοὰς κατασπείσεσα ib, inc. CLXVII. 5. 1187. Karápxew. ποιμένες---κατῆρχον μά- Κατατάζειν. νεκρὸν, B κατατάζω δάκρυ X"nc Sup. 675. πολλῶν κακῶν κατῆρ-] Hec.760. Ἕλλην ὃ karacálet φόνος ἕεν---τόδ᾽ ἦμαρ Ph. 1576. κατάρχο- Iph. T. 72. ἵν αἵματος ῥοαὶ Táóa μαι νόμων βακχείων Hec. 084. ca- καταΞτάζωσι Hel. 99]. $óva saXaypoi τάρχομαι σεναγμὸν Or. 958. ἐχϑρᾶς͵ σὴν karésa&or γένυν Hec. 241. ἀφρὸν ἡμέρας κατάρχεται Ph. 543. karáp-| karésaZ εὐτρίχα γενειάδος Her. F. "Xopat, sacra incipio Iph. T. 40. ka.| 934. φάλαρα ἀφρῷ καταΞάζοντα Sup. τάρχεσϑε Her. 580. τόδε κατάρχεται! 587. μέλος Her. F. 749. κατάρχεται xó- Κατάςασις. δαιμόνων κατάξασις Ph. βευμα ib. 889, ἃ κατηρξάμην, quem| 1272. Sr ὀμμάτων δῆλος ἦν xará- sacris iniliavi Iph. T. 56. c£. v. 1154. sacic Med, 1197. 4e σῶν κακῶν φασγάνῳ κατηρξάμαν El. 1222. ὡς küTrásacir Hip. 1296. νυκτὸς ἐν κα- κατάρξωμαι ξίφει ΑἹ. 75. πῶς karáp-| ταςάσει Rh. 1}; Ν à ϑυμάτων; Ph. 576. ϑανόντα δε... Καταςέλλειν. σὲ---οῖκτον περιβαλὼν σπόταν γόοις---κατάρξομαι An. 1200.| καταξελῶ Iph..:À?,984:: «αὐτὸν (sc. ἣ σὸν κατῆρκται σῶμα Her. 601. πλόκαμον) ἡμεῖς πάλιν karaseA8pey | Κατασβεννύναι. πῦρ κατασβέσαι Xá-| Bac. 931. | βρον Or. 696. Karasévay. ἰδών σε κατειτένω Οὐ, ατασκάπτειν. κατασκάπτειν πόλιν, 357. τί τάδε καταξένεις ; Ph. 1553. Iph. A. 64. cf. Ph. 1162. μὴ kara-| τί δῆτα cà karasévo ; An. 444, κα- σκάψωσι γῆν Sup. 544. cf. Iph. A.| ταξένω δαΐας τόλμας ib. 838. ὑπὲρ 9. τείχη κατασκάψαντα Rh. 603. τυράννων συμφορᾶς καταςένγειν Iph. κατασκάψαντες Ἰλία πόλιν Tr. 1263.| A. 470. Πολυξένης, ἣν karac£vste κατασκάψω δόμες καινῶν τυράννων) Tr. 675. καταςένει γάμον ἄγαμον Her. F. 566. πατρῴα ἑςία κατεσκάφη) Hel. 695. ἃ κ΄ ἂν ϑεῶν τις κατα-έ- Hec. 22. 

vo. Her. F. 1115. σὰς καταςένω ró- 
| Κατασκαφὴ, et dor. αφά. "IMs kara- xac ib. 114]. ἄπτερον καταΞτένων σκαφὰν Hel. 197. πύργων γῆς ἔσχο-} ὠδῖνα τέκνων ib. 1039. τὸν ϑανόντα HE" “ατασκαφὰς Ph. 1203. κατασκα. πατέρα---κατατένεσα Tr. 318. φὰς Φρυγῶν Iph. A. 92. cf. v. 1379. Karazéóew. πλόκαμος ὅδε κατατέφειν 
᾿Ἀατασκευή. ϑεᾷ κατασκευὴν βίῳ δόν- Iph. A. 1478. καταΞξέφω χεροῖν Her. 
| τὸς τοιαύτην Sup. 214. 227. νεκρὸν κατατέφων Ph. 1626. 
Κατασκήπτειν. ἐκ ἄτιμοι ὀργαὶ kara- βωμὸν καταξέψαντες Her. 195. σοὶ 
᾿σκήπτοσιν εἰς τὸ σὸν δέμας Hip. 1418. καταςέψασ᾽ (i, e. έψασα) ἐγώ νιν ἦγον 
| 

Iph. A. 905. 
Karaenpí£ev. λοξαὶ ἐπ᾽ αὐτῆς τρεῖς κατεςηριγμέναι εἰσὶν "Thes. fr. V. 9. Κατάςικτος. καταΞίκτες δορὰς Bac. 696. M 
Karaspéósw. εὖ πως τὴν νόσον κατα- spéós Hip. 477. 
Καταςροφή. χλόην αὐτῇ λιπᾶσαι.--- καταφροφῇ Sup. 259. 
Karacpovvóva:. δάμαρτα καὶ παῖδ᾽ £l κατέξρωσεν βέλει Her. F. 1000. 

᾿Κατασκιάζειν. κατεσκίαζε Ion. 1142. | Karáektoc, ἔρνεσι κατασκίοισιν Ph. 

᾿Κατασκοπεῖν. ὅποι vocoiey ξύμμαχοι κατασκοπῶν Hel. 1623. 
ατασκοπή. μολεῖν εἰς κατασκοπὴν ! Bac. 836. 

Karáokozoc. "IM κατάσκοπος Hec. 239. et Rh. 505. κατάσκοπον TOÀc- ᾿μίων πέμπειν Rh. 125. cf. v. 129. 



KarásvóXoc. karacójAe πέτρας Iph. 

Κατασφάττειν. 

ἹΚατασφραγίζειν. 

Κατατείνειν. 

ἹΚατατέμνειν. κατὰ φίλαν ὄνυχι τεμνο- 

ΚΑΤᾺ 

T. 1429. 
κατεσφάγη «paróc Rh. 

810. ὅστις ἃ κατεσφάγη Cv. 128. 

εἰ ϑανὼν ἐν πυρᾷ κατεσφάγη Hel. 942. 

κατασφαγέντ᾽ ἐφ᾽ ᾿Βρκίῳ πυρᾷ Tr. 

488. μητρὸς ἐκ χεροῖν κατασφαγεὶς 

Bac. 856. 
κατεσφραγισμένα 

Hyp. fr. XII. 
σπεδαὶ λόγων kararet- 

γνομένων Hec. 132. 

μένα δέραν El. 140. 

Κατατιϑέναι. κατάϑες αὐτὸν (sc. τὸν 

κρατῆρα) εἰς μέσον Cy. 544. 

Ἰζατατρύχειν. μελέτῃ kararpvyxopérec 

τὸν ἅπαντα χρόνον ed. 1100. 

KaravAeiv. καταυλήσω φόβῳ Her. F 

871. 
Καταυλίζεσϑαι. 

Rh. 518. 
Καταφεύγειν. ἐκ ἔχω βωμὸν καταφυ- 

γεῖν ἄλλον Iph. A. 011. ἐφ᾽ ἡμᾶς 

κατέφυγεν Epist. I. 

Karaó3íew, vel (vew. δρανία---κατα- 

φϑίνει γᾶ Tr. 1299. γήρᾳ πενϑίμῳ 

καταφϑινεῖν Al. 625. ἀπώλεσας μᾶλ- 

λον, ἢ κατέφϑισο Hip. 899. hinc 

karaóStpevoc. T8 καταφϑιμένϑ κεραυ- 

γῷ Sup. 984. καταφϑίμενον Θρῃκὶ 

μόρῳ Rh. 378. οἵ μοι τ kara 

μένα El. 20]. τῆσδ᾽ ἀδελφὼ κατα- 

φϑιμένης 10. 1299. 

Καταφϑορά. λεύσιμοι καταφϑοραὶ Ion. 

1236. 

Καταφονεύειν. κατεφόνευσέ νιν Bac. 

1175. καταφονευϑῆναι πέτροις Or. 

535. et 624. 

Karaópovew. 8 karajpovo τῶν Seóv 

Bac. 199. καταφρονεῖ με καὶ Θήβας 

ib. 503. 

Καταφυγή. ὅτος ἦν μοι καταφυγὴ σω- 

νῦν μὲν καταυλίσϑητε 

τηρίας Or. 722. ἔχει καταφυγὴν Sup. 

267. εἴς σ᾽ ἐλπὶς ἡ ᾿᾽μὴ καταφυγὰς 

ἔχει κακῶν Or. 448. καταφυγὰς ποιδ- 
εἰσὶ κατα- 

φυγαὶ πολλαὶ πέτρας Cy. 190. Τὲ- 
μένες εἰς τέκνα ib. 566. 

paístot καταφυγαιὶ ib. 294. 

Κατάχαλκος. 

110. 

δράκων κατάχαλκος Iph. 

T. 1246. iría κατάχαλκος Her. 377. 

κατάχαλκον ἅπαν πεδίον ἀτράπτει Ph. 

Καταχρωννύναι. 

KATE 

ὑμῶν καταχέῃ Alcmzon. fr. XII. 2. 

SaXepóv κατὰ δάκρυ χέων Iph. Α. 40. 

δάκρυσί μα βλέφαρα καταχυϑέντα τέγ- 

γεται Hip. 854. 
κατὰ δ᾽ aiSáXe κη- 

Ai) οἰκτροτάτᾳ κέχρωσαι Hec. 911. 

Καταψεύδεσϑαι. καταψεύδε καλῶς Bac. 

994. 
Καταψήχειν ἵππος Hip. 110. 

Κατάωρος. τέκνων πλῆϑος---κατάωρα 

ς«ένει Tr. 1090. 

Κατεγγυᾷν. σοὶ παῖδ᾽ ἐγὼ κατεγγνῶ 

Or. 1675. ἥν σοι κατηγγύησα ib. 

1079. 
Κατείδειν. οἱ κατεῖδον ἄτας Or. 988. 

d νῦν κατεῖδον πρῶτον---Νίεα. 440. 

κατείδετε, εἴδετε τὰν ὀλομέναν γυναῖ- 

κα dbi 125295 037006 σφαγὰς Ἕκτορος 

κατεῖδον An. 400. κατεῖδον δύ᾽ ΑἸ- 

αντε συνέδρω lph. A. 192. ὃς μὴ 

πάρος κατεῖδες ib. 824. ἐδέ πῃ κατεί- 

δομεν Rh. 689. ὥφϑη μᾶλλον; ἢ κα- 

τεῖδε Μαινάδας Pac. 1073. κατεῖδεο; 

οἵον---ἔδειξε ματὸν El. 1206. ἑαυτὴν 

ὡς κατεῖδ᾽ ἐγκύμονα Dan. 35. . 

ἀςραπῆς κατεῖδ᾽ ἐναύσεις Sis. ἔτ. ἢ 

99. μήδ᾽ ἀτάφες παῖδας κατίδῃς Sup. 

983. vabsaSpa κατιδεῖν Rh. 244 

“Ἑλένης κάτοισϑα ϑυγατέρα; Or 

1183. τὸ Τοργᾶς 8 κάτοιδ᾽ ἐγὼ κάρο 

ib. 1521. ὁ κάτοιδ᾽, ὅτῳ τρόπῳ Hip 

1945. λεπαίας d κάτοιδ᾽ ὅπεα χϑονὸ 

ib. 1243, ἀ κάτοισϑα τὰ ᾽ν δόμοι 

κακὰ Al. 810. φράζετ᾽, εἰ κατοίδατ 

Sup. 1044. τῶν ἐν Τροίᾳ κακῶν β8δὲ 

κάτοισϑα ΤΥ. 909. παισὶν 8 κατειδὼ 

ὀλέϑριον βιοτὰν προσάγεις Med.
 99: 

ὃς d κατειδὼς πρόσϑεν Sup. 108. 

κατειδόμαν πρύμνας Iph. A. 274. — 

'Κατειπεῖν. μόνῃ κατεῖπέ μοι Hec. 24 

εἴ, σοι γάμον κατεῖπον Med. 589. & 

ccm ἀναγκασϑεὶς μόγις lon. 121 

μή ps κατείπῃς---πόσιν ἥκοντα 

004. τολμῶ κατειπεῖν, pti TOT. 

εἰσὶν ϑεοὶ Fr. inc. D. 21. 1. πατέ 

κατειπὼν Ion. 1345. 

Κατείργειν. σὺ κατείργεις ΑἹ. 25 

káreipyé νιν Med. 1258. κατείργε 

τας νεκρὸς rá$a μοίρας---λαχεῖ
ν δι 

908. 
᾿ 

Κατεκφεύγειν. τόνδ᾽ ἐκ ἔχομεν Kar 

φυγεῖν Cy. 439. 

Κατεμπιπράναι. σάρκα τὴν ἐμὴν ! 

Καταχέειν. μηδ᾽ ἀτιμίαν σκεϑρήν τις τεμπρήσας πυρὶ Her. F. 1151. 

b 
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Κατεργάζεσϑαι. à δράκοντος αἷμα λι- 
ϑόβολον κατειργάσω Ph. 1069. μη- 
τέρα κατειργάσαντο κοινωνῷ ξίφει Iph. 
T. 1173. κατέργασαι ἐμὸν παῖδα Hip. 
888. πόλει σωτηρίαν κατεργάσασϑαι 
Her. 1046. πλότῳ ἀρετὰν κατεργά-- 
σασϑαι Fr. inc. CX VIL. 1.. S polay»| 
ἐλέγχων, εἰ κατείργαται Iph. Τ', 1081. κατείργαΞται πυρὶ Hel. 106. τί δὴ τὸ 
δεμνὸν σῷ κατείργαται πόσει ; Her. F. 
151. μεγάλα---τάδ᾽ ἔργα κατειργασ- 
μένα Bac. 1197. 

Κατερεῖν. γ---πᾶσιν κατερῶ ϑνητοῖσι 
κακὸν Med. 1106. 

Κατερείπειν. ἃ καπνῷ κατερείπεται τυ- 
φομένα Hec. 477. 

Κατέρχεσϑαι. κατῆλϑον ἂν (sc. εἰς τὸν ἄδην) Al. 361. cf. Her. F. 1101. ὃς 
ἂν κατέλϑῃ τήνδε γῆν Iph. T. 39. 

Κατεσϑίειν. κατεσϑίων σε Cy. 340. 
Kárevypa. ὀρϑῶς ἀκόέσας Τῶν ἐμῶν 
-Karevyuárev Hip. 1170. 
Κατευνάζειν. τοκάδα --- πότμῳ φονίῳ 
κατεύνασε Hip. 562. ἐκτὸς αὐτὸν τά- 
ἕξεων κατεύνασεν Rh. 614. πᾶ κατεύ- 
 vasat φράσον ib. 611. 
Κατεύχεσϑαι. μηδὲν κατεύχϑ Iph. T. 
536. κατηύξατο Al. 160. τί σοι 

j ϑεῷ κατευξόμεσϑα: An. 1106. τί 
| 00 κατεύξῃ ráyaSóv ; Iph. A. 1186. 

ατέχειν. τὴν χιονώδε Θρήκην κατέ- 
X& Hec. 8]. τὸν ἐμὸν βίοτον κατέ- 
Xotc Or. 1692. Ph. 1753. et Iph. T. 

à τῶν μεγάλων ἀξιοπενϑεῖς φῆ- μαι μᾶλλον κατέχοσιν Hip. 1460. 
Χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς τῶν ἐχϑρῶν κρείσ- 
€w κατέχειν Dac. 878. et 898. μέσον 
ὀμφαλὸν γᾶς κατέχει Ion. 224. δα- 
Kputov κατέχειν ὄσσων πηγὰς Her. F. 
449. óc πὸ γᾶν ἄλλαν κατέχει El. 
208. πόϑον ἀμφιδάκρυτον αἰεὶ κατέ- τῶν Ph. 333. ὧν ἐπίνοιαν σπεύδεις 
κατέχων Med. 761. κατέχων ποδὶ 
En ἵππες Hip. 1134. νυχίαν 

KATH 

28. & μὴ καϑέξῃς γλῶσσαν JEg. fr. 
11. κατέσχε πᾶν “ράτευμ᾽ Ἑλλήνι- 

κὸν Hec. 38. εἰ γὰρ κατέσχον ΟΥ. 
1580. Σφιγγὸς ὃς κατέσχον κράτη 
DhM748; ἐπεὶ κατέσχες ἀρχὰς Iph. 
A. 343. τίς κατέσχε δώματα ; ib. 700. 
κενὴν κατέσχον ἐλπίδα ib. 987. λῃ- 
saí τινες κατέσχον---χϑόνα Cy. 222. 
ἐς ἀνδρὸς ἀνοσία γνώμην κατέσχον ib. 
948. ἦ πέραϑεν ἁλίῳ πλάτᾳ κατέ- 
σχετε; Her. 84. πόϑεν κατέσχε γῆν; 
Hel. 1222. προξένων ἐν τῷ κατέ- 
σχες ; Ion. 551. ἀςρωπὲς κατέσχεν 
οἴκος Her. F. 406. φονία ἀνδρὸς 
ὕβριν κατάσχες Bac. 555. κάτασχε 
λέοντος ἀγρίε ϑυμὸν Her. F. 121]. 
μὴ ϑεαί μ᾽ οἴσρῳ κατάσχωσι Or. 789. 
ἣν τὸν Ἑλένης μὴ κατάσχωμεν φόνον 
ib. 1149. ἂν ϑεᾶς κατάσχωμεν βρέ- 
rac Iph. T. 980. δόμες κατασχεῖν 
ϑέλεις τόσδε An. 156. οἶκον κατα- 
σχεῖν τὸν σὸν ϑέλω ; ib. 197. παγ- 
κληρίας μέρος κατασχεῖν Sup. 15. 
γλώσσῃ κατασχὼν δῆμον ib. 495. 
ναυτίλῳ πλάτῃ " Apyoc κατασχὼν ΑΥ. 
fr.1.3. 8 ka SéEo τειχέων εἴσω «ρα- 
τὸν ἘΜ 7. δενάκιθει sóparoc ἐν 
πύλαις καϑέξω δυσεκπέρατον Hip. 883. 
σφ᾽ ἄνανδρον ἐν δόμοις χήραν καϑέ- 
ξεις; An. 348. φεύγοντας---λόγχῃ 
καϑέξω Rh. 101. σκίρτημα μόσχε 
σῆς καϑέξοντες χεροῖν Hec. 520. πυ- 
ρὸς φῶς καϑέξεσα Sup. 1002. καρ- 
(av κατέσχετο ἔρωτι δεινῷ Hip. 27. 

ϑανάτῳ κατέχῃ Ph. 792. ἐκ Βακχίεα 
κατείχετο Dac. 1122. φίλτροις ἀφύ- 
κτοις κατασχεϑεὶς Dan. 27. 

Κατηγορεῖν. Φοίβε ἀδικίαν τί δεῖ kar- 
ηγορεῖν ; Or. 28. κατηγορεῖ σα πιτὰ 
Hip. 1058. τίνα λόγον Aolís kar- 
ηγορεῖς : lon. 931. ὃ κατηγορεῖ σι- 
γῶντος Syl. fr. IV. 5. μωρίαν ἐμὴν 
κατηγορόνταν Her. 419. ἅ σ᾽ οἶδα 
ἐμ κατηγορήσειν Tr. 917. Kolrav κατέχοντας Rh. 29. τὰν παρὰ Κατηρεφῆς. -ςέγην, ἧς κατηρεφεῖς δό- προϑύροις φυλακὰν karéxeca Tr. 194. μοι Hip. 468. ; κόμης κατεῖχον Hec. 1166. μᾶσαν, 

κατεῖχ᾽ ἐμὲς δόμες Al. 345. ὥς μιν περιταδὸν κύκλῳ κατεῖχον Au. 1138, κάρα τόδε κατεῖχε χερσὶ Sup. 

Κατήρης. τὸν κατήρη χλανιδίοις Sup. 
110. ταρσῷ κατήρη Iph. T. 1346. 
ϑησαύρισμα Διονύσα, ὀσμῇ κατῆρες 
El. 498. 1101. φονία βοὰ κατεῖχε ἸΤεργάμων Κατηφεῖν. τί δὴ κατηφεῖς ὄμμα; Med. ἕδρας 'Tr. 556. νύμφα δύω ἐν τοῖσιν 1012. αὐτοῖς δώμασιν κατείχομεν E]. 1034. Κατηφής. τὸν μὲν κατηφῆ Or. 879. πόλιν πολεμία κατεῖχε φλὸξ Er. fr. I. κατηφὲς ὄμμα Her. 633. 
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Κατιέναι. κάτεισιν εἰς ἅδε δόμες Al. 

Κατοικεῖν. 

: Κατολοφύρεσϑαι. 

KATO KAXA 

El. 1071. φιλεῖ xdrorrpa Dan. fr. 

74. εἰς ἄλλας βιότα μορφὰς κάτεισιν MX. 2. 

Ion. 1068. d 

Ἑλλάδα γαῖαν κατοικεῖς 

Med. 537. πεδία κατοικεῖν Her. 35. 

κείνην κατοικεῖν σοῖσιν £v δόμοις ἐχρῆν 

Hel. 1607. μακάρων κατοικεῖν νῆσον 

10. 1099. κατῴκει τήνδε γῆν Kopw- 

ϑίαν Med. 10. a? Κιϑαιρῶνος λέπας 

γέρϑεν κατῳκήκασιν Bac. 751. Μο- 

λοσσίαν γῆν κατοικῆσαι Anm. 1245. 

ϑεῶν κατοικήσασαν ὄλβιον δόμον Or. 

1074. ἀντίπορϑμα ἠπείροιν δυοῖν πε- 

δία κατοικήσασιν lon. 1586. τό κλει- 

γὸν κατοικήσειν πέδον Σπάρτης Hel. 

bii: 

Κατοικίζειν. διδᾶσα χρησμὸν, á karg- 

κισε Ph. θ45. τί γυναῖκας εἰς φῶς 

jMe κατῴκισας ; Hip. 617. πρὶν 

᾿Ιδαῖον κατοικίσαι λέπας An. 295. ἵν᾽ 

Ἴλιον πάλιν κατοικίσειαν "Tr. 700. 

καλῶς κατῴκισε τὸν δαίμονα Sis. fr. 

I. 38. 8 κατῳκίσϑην ἐγὼ Her. F. 

13. 
Karowrtípew. ὑμᾶς κλαίω καὶ κατοι- 

κτείρω Her. 448. κατῴκτειρα Iph. Δ. 

409. κατοίκτειρον βίον ib. 1246. 

Κατοικτίζειν. τὰς τῶνδ᾽ ἀβόλες ἕξυμ- 

φορὰς κατοικτίσειν Her. 199. εἰ κατ- 

ῳκτέσϑην ἄγαν Iph. A. 686. 

Κατοιμώζειν. κατοιμῶξαι γόοις An. 

1100. 
Κάτοινος. κάτοινον ὄντα Ion. 553. 

κατολοφύρομαι; κατ- 

ολοφύρομαι Or. 8339. cf. Iph. T. 642. 

Κατομνύναι. ἸΠέλοπα κατόμνυμι Iph. 

Α. 478. τὴν ἐμὴν ψυχὴν κατώμοσα 

Or. 1517. τὸν ὅρκον, ὃν κατώμοσ᾽, 

ἐμπεδώσομεν Iph. T. 790. σὲ κατώ- 

poca Mel. 354. ἁγνὸν ὅρκον σὸν 

κάρα κατώμοσα 10. 841. 

Κατόπιν Epist. IV. 

Κατόπισϑεν Iph. A. 1093. 

Κατόπτεσϑαι. δύο νεκρὼ κατόψεται 

Hec. 45. et Or. 1596. τύμβον κατ- 

όψει ξετὸν Al. 839. 

Κατόπτης. ταχυβάταν κατόπτην Rh. 

134. cf. v. 150. et. 155. et Hel. 1191. 

Κατῶρυξ. 

Karop38v. τῦτ᾽ αὖ karopSoic Hel. 1073. 

κατόρϑωσον δέμας Hip. 1445. cf. An. 

1081. 8 κατώρϑωνται τέχναι Hip. 

ἀπέρχομαι κάτω ib. 380. ys με 

κάτω ib. 383. κάτω βέβηκεν ib. 394. 

τὸν κάτω χρόνον lb. 695. εἶμι τὴν 

κατω ib. 854. ὕπως ἥξει κάτω An. 

102. φρᾶδα ἄρϑρα με κάτω ib. 1019, 

τὰς ἄνω τε καὶ κάτω Qopepévac αἵμα- 

roc ῥοὰς Sup. 689. κάρα διετίναξ᾽ 

ἄνω κάτω Iph. T. 282. pakpor— 

χρόνον ἔσεσϑ᾽ ἀεὶ κάτω 1b. 481]. πε- 

ριβαλὼν κάτω χϑονὸς 'Tr. 1243. ἄνω 

κάτω τὰ πάντα συγχέας Dac. 349. 

ἄνω κάτω τιϑεὶς ib. 602. — purrópey. 

ἄνω rt kai κάτω ib. 740.  cavr ἄνω 

τε καὶ κάτω διέφερον ib. 702. πετρῶν 

ὦσαι κάτω Ογ. 447. ἀΐδᾳ μέλονται 

κάτω. Hel 1170... τὸ καπὸ σκότϑι 

ἀμοιβὰς δεδορκότες Her. F.563. εἷρπ 

ἄνω τε καὶ κάτω ib. 958. ἄνδρ᾽ Ἕλλα 

δος τὸν πρῶτον---ἄνω κάτω «ρέψασι 

ib. 1307. κάτω γῆς οἰκῶν El. 677 

νεύοντος κάτω ib. 839. πᾶν σῶμ᾽ yc 

κάτω ἤσπαιρεν ib. 842. ἁψῖδα σὴ 

κάτω διήσει Phaeth. fr. VII. 3. τὸ 

(sc. νόμον) ἄνω τε καὶ κάτω λόγι 

σπαράσσων Pi. fr. VII. 8. πὰ 

κάτω Pol. fr. II. 2. πρόσϑε κάτω γῆ 

εἶσιν ἄτρα, cpiw—Syl. fr. II. 3. αἱ 

posaytic mpnsijpec pevcovrat κάτ 

'Lhes. fr. I. 3. 
- 7 

Κατωϑεν. τῷ κάτωϑεν ἀσπόνδῳ Se 

Al. 426. ἅπτῃ κάτωϑεν Spav& Üv 

πραξίᾳ Her. F. 1240. [ 

Xpvo8 παλαιαὶ κατώρυχ! 

Hec. 1002. 

ὃν νεῶν ὥτρυνε karómrav (dor. pro Kavsóc. kavsóv μοχλὸν Cy. 629... 

ὄπτην) Rh. 558. 
ἥκει spara 10. 632. 

Kdromrpov. λαμπρῷ κατόπτρῳ Med. 

:1161. 
κατόπτρῳ πλόκαμον ἐξήσκεις κόμης 

κατόπτας σημανῶν Καφήρειος, et ήριος. 

προσϑεὶς κάτοπτρον Hip. 429. RaxAa ev. 

αἱ Καφήρει 

ἄκραι "Tr. 90. πέτραις Καφηρία 

Hel. 1140. 
κῦμα πέριξ ἀφρὸν πολι 

καχλαζον Hip. 1211. ᾿ 

ra 
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Kíap. & χαίρων τις ταμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ Med. 398. εἰς τὸ λῷον σὸν μεϑέτηκεν κέαρ ib. 91]. 
Κέγχρωμα. ἀσπίδων κεγχρώμασιν Ph, 1895. 
Κεδνός. κεδνὸν οἰακοςρόφον Med. 523. Aéyec xeüv8c Al. 39. et Rh. 272. κεδνῆς γυναικὸς Al. 97. κεδνὸν Aé- xoc Hip. 835. δρᾷν τι κεδνὸν Iph. A. 371. μῶν τι κεδνὸν ἠγωνίζετο ; Her. 795. ἐρεῖς rt κεδνὸν Lon. 1485. κεδνὰ πράξειν Al. 608. cf. Tr. 678. τροφαὶ κεδνῶν τέκνων Ion. 487. Κέδρινος. κεδρίνων δόμων Al. 158. Kéópoc. κέδρο τεχνάσματα Or. 1053. ᾿ κέδρα παλαιὰν κλέμακα Ph. 100. ἀντὶ κέδρο ἐν ]}.4}.. ἐν ταῖσιν αὐταῖς κέδροις Al. 366. 

Κεδρωτός. κεδρωτὰ παςάδων ὑπὲρ τέρεμνα Or. 1371. 
Κεῖϑεν. ἕζονϑ᾽, ὁ μὲν τὸ κεῖϑεν, ὁ δὲ τὸ κεῖϑεν Or. 1412, ἐκεῖσε κεῖϑεν ib. 146]. εἶ κεῖϑεν γεγώς; Iph. T. 509. . Κεῖϑεν ἀπάξει σ᾽ ἄλλος Bac. 964. » TL κεῖϑεν πολέμιον πεπόνϑαμεν ; Her. ἘΝ 1128. 
Κειμήλιον. ἐμοὶ μέγιςτον κειμήλιον κρί- γᾶς σε Rh. 654. τάδ᾽ ἀντὶ παίδων e«( μοι κειμήλια Her. 501. 
Κεῖνος pro ἐκεῖνος, κεῖνος ὀλβιώτατος, ὅτῳ-- ρος. 627. ταύταν, ἢ κείναν, ᾿Ξείχω ; ib. 163. et sic porro. 
Κείρειν. ὥς σ᾽ ἔκειρεν ἀϑλίως τείχη 
marpga Tr. 1178. τῶν ἀλόχων κεί- 

κλεὲς, δύο φίλω κεῖσϑαι πέλας ἰδ. 1653. κεῖσϑον ἀλλήλοιν πέλας ib. 1699. K&trat ἄσιτος Med. 24. νομίζεις καινὰ κεῖσϑαι ϑέσμι ἀνϑρώποις ib. 494. χρῆν βροτοῖσι τῶν φίλων τεκμήριον σαφές τι κεῖσϑαι Hip. 926. | p ἐκώλυσας μετ᾽ ἐκείνης κεῖσϑαι ΑΙ. 902. κεῖσο ματοῖς ματέρος ἀμφὶ σᾶς An. 81]. πάντα $p80a κεῖται ib. 1220. ἄλλοι κεῖνται πρὸς πύλαις Sup. 502, παιδὸς dy οἴκοις, κεῖται μνήματα ib. 978. ὅϑι κρῆναι Νυμφᾶν κεῖνται Iph. À. 1295... dx 2y ἁβρότητι κεῖσαι ib. 1548. ἃ νεκροῖς ϑελκτήρια κεῖται Iph. T. 166. κεμὰς ἔνϑα δοκίμα κεῖμαι ib. 177. εἰς ἀνάγκην κείμεϑα ib. 620. ἐν τάφοις κεῖνται lh. 415. κεῖται ἡμῖν Oprjktoc Ξρατηλάτης ib. 670. μή ME κτείνεῦν OÓP "Ἀργείων κείξαι Tr. 179. ἐγγύς πα κεῖσαι κλήρϑ ib. 186. ἐν ξένῃ γῇ κεῖνται ib. 379. ἐᾶτέ με κεῖσϑαι 0b. 467. ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν dÀ- γεα κεῖται 1b. 59]. ὡς ἡδὺς ἐν TÓp- TGKl σὸς κεῖται τύπος ib. 1196. ᾿Ασίαν, ἢ παρ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα κεῖται Dac. 18. κεῖται χωρὶς σῶμα ib. 1135. ὕδω ποταμῶν ἐν πίΞτραις κεῖται Hel. 150. ἐν τῷ κεῖσαι συμφορᾶς: ib. 121], 34- varoc ὧν κεῖται πέρι lon. 756. Slc ἐμποδὼν κεῖται νόμος: ib. 1047. τὸ γῆρας --ἐπὶ κρατὶ κεῖται Her. F, 640. ἐν da κεῖσαι El. 193. κείσϑω δόρυ μοι Er. fr. VI. 1. $óvov—£v δύμοισι κείμενον Or. 1358. χρυσᾶς ἀμφὶ kpari κείμενος πλόκος Med. 1186. κείμενον βωμᾶ πέλας An. 1157. τὸν παρ᾽ ἅδῃ κείμενον Her. F. 145. φονέα κείμενον πέδῳ El. 763. τες κειμένας γεκρὲς Hel. 162]. ἐν τοιοῖσδε κειμένῃ κακοῖς Hec. 969. cf. An. 26. ἀκτὴ πρὸς πόν- TOV κειμένη Σαρωγικὸν Hip. 1200. κειμένη πυλῶν πάρος ΤΥ. 37. σῶμα ἐν ὕλῃ κείμενον δυσευρέτῳ Bac. 1219. τέκνα πρὸ πατρὸς κείμενα Her, F. 1033. σώματ᾽ ἐν χϑονὶ κείμενα El. 1179. ἕως γῆς ὄρϑ᾽ ἔκειϑ᾽ ὁρίσματα Hec. 16. £y ϑαλάμοις ἔκειτο ib. 919. ὧν ἔκειτ᾽ ἀγὼν Sup. 665. 4» ἐν rá- ἕξεσιν ἔκειτο τεύχη Rh. 766. διχοῤῥα- γὴς ἔκειτο Her. F. 1008. ἔνϑα νεκρῶν μέτα κείσομαι Hec. 210. ἐν ἅδε κεί- σομαι ib, 418. κείσομαι πέδῳ Ph. 81. πόσει συνϑανᾶσα κείσομαι Sup. 1068. κείσεται βλέπων φάος Rh. 971. 

καρμένες El. 515. κόμην ἔχων kekap- μένην Epist. III. vid. not. 
εἴσε Bac. 194. 
εἴσϑαι. κεῖμαι ἐπ᾽ ἀκταῖς Hec. 98. νόμος τοῖς τ᾽ ἐλευϑέροις ἴσος καὶ τοῖσι 
ὅλοις αἵματος κεῖται πέρι ib. 292. τέλας cs κεῖται ib. 487. ἐπὶ X3ovi irat ib. 400. τίς droc σῶμα τἐμὸν Kk ἐᾷ κεῖσσαι; ib. 502. zíy, πότμῳ ticat; ib. 696. ἐν δεμνίοις κεῖται 
PF. 80. κεῖται ϑανὼν ib. 366. ἐν λύδωνι κείμεϑα Ph. 860. ἐν οἵοις εἰμεϑ᾽ ἀϑλίοις κακοῖς ; ib. 1033. εὑ- 
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κείσομαι κατὰ χϑονὸς Her. 1033. κεί-) Bac. 652. κέλευε πάντας ἀσπιδηφό- 

σομαι 08 πέλας Hel. 343. κεισόμεσϑα ρϑε---ἀπαντᾷν --ἰθ. 780. ἄκρας ἐνα- 

νεκρὼ δύ᾽ ἑξῆς ib. 991. Mac χαίρειν κελεύω Cy. 318. 8 μὴν 

Κεκραγμός. ἐνικώμην kekpa-y ue Iph.| κελεύω y,89 ἀπεννέπω, ϑνήσκειν Her. 

A. 13237. 
556. σοφῶς κελεύεις ib. 558. οἵπερ 

Ἱκεκρήμνασϑαι. ῥύόπτρων χέρας ἡδέως) ἡ δίκη κελεύει με Hel 1644. τὴν 

Ἰζύκλωπος ἀμαϑίαν κλαίειν κελεύων 

κεκρημνάμεσθα Ion. 1613. 

ἹΚεκροπίδαι. ἃ καλλινίκες Κεκροπίδας Cy. 173. c8 κελευέσης An. 1277. 

ἔϑηκα Ph. 862. ταύτην ἔπερσε Ke- 

κροπίδαις κοινῷ δορὶ Ion. 496. 

Κεκρόπιος. Κεκροπίαν χϑόνα Hip. 34. 

et Ion. 1571. hinc Κεκροπία subst. 

Sup. 658. et. El. 1289. Κεκροπίας 

πέτρας Ion. 936. 

Ἱκέκρωψ, nom. propr. viri. lon. 272. 

1163. et 1400. 

Κελαδεῖν. πύσιν κελαδεῖς ἀεὶ μολπαῖς 

Iph. T. 1093. ἄτας κελαδεῖν ἀχο- 

ρεύτες Τι. 121. κελαδῶ μναμοσύναν 

Her. F. 679. παιὰν καὶ σάλπιγγες 

ἐκελάδεν Ph. 1109. λωτὸς φϑόγγον 

κελάδει κάλλιφον ἘΠ. 716. κόμπϑς 

παρὰ πορπάκων τὰς κελαῦδντας Rh. 

384. βοὰν 'EXXàc κελάδησε Hel. 376. 

βοὰς, dc àv ᾿Απόλλων κελαδήσῃ lon. 

93. παιᾶνας ---κελαδήσω Her. F. 

694. 

Κελάδημα Ph. 22}. 

Κέλαδος. ἀνὰ κέλαδος ἔμολε πάλιν 

Hec. 928. οἷος κέλαδος ἐν δόμοις 

πιτνεῖ Hip. 570. ἔχων κέλαδον ἐπ- 

τατόνε λύρας Iph. T. 11299. ὁ κέλα- 

δος Εὐΐθ Bac. 578. ἄχαριν κέλαδον 

μδσιζόμενος Ογ. 487. διαπρύσιον 

ἱέντα κέλαδον Hel. 1325. εὐγαϑεῖ 

κελάδῳ Her. F. 792. χορῶν εὔφημοι! ἐς κέλευϑα ἀτέρων Hel. 350. 

κέλαδοι 'Tr. 1072. Κέλευμα. κελευμάτων ἕκατι Cy. 651- 

Κελαινός. νυκτὸς κελαινῆς Her. ΕἸ Κέλευσμα. κέλευσμα ἦν κατ᾽ sv He 

834. κελαινὰ κόνις El. 478. χειρο- 999. 9&8 νιν κέλευσμ᾽ ἐπεςράφη μα; 

δράκοντες, χρῶτα κελαιναὶ ib. 1345.| τόσυνον An. 1031. ἐκ κελεύσματ 

σκάφος κελαινὸν Tr. 539. ξίφος xe-| Iph. "TT. 1405. ὥσπερ σὸν κέλευσι 

χαινὸν Bac. 628. Xe κελαινὸν üp-| ἐφίεται ib. 1483. ἦν r8 κελεύσματ 

μα Her. F. 780 
Her. 838. εἰς κέλευσμ᾽ ἐλϑόντες H 

Κέλεσϑαι. σὲ κέλομαι ἐπακᾶσαι Hip.| 158]. 

1283. : Κελευσμός. παρηγγύων κελευσμὸν à; 

Κελεύειν. ματρὸς κελεύεις τῆς ἐμῆς, λήλοισι Sup. 701. div κελευσμϑ € 

(sc. πρὸς τάφον μολεῖν με); Or. 95.| Iph. A. 1130. ὡς ἐγνώρισαν σας 

ἀδικεῖν κελεύεις με; Ph. 939. χαλᾷν κελευσμὸν Bakyíe Bac. 1087. keXEU 

κελεύω δεσμὰ An. 578. τὰ τῶν ϑεῶν] μοῖς τοῖσι σοῖς Cy. 649. £k kesvo pe 

σκοπεῖν κελεύω Sup. 902. κελεύεις] Ion. 1346. | 

τόνδ᾽ ὑποτῆναι πόνον ib 345. ὃρά-] Κελευτὴς Hel. 1612. 

copev ὅτως; ὡς σὺ κελεύεις Iph. T. Κέλλειν. οἵαν ἔκελσας ὁδὸν Rh. 89 

1494. νεκρὸς ϑάπτειν κελεύειν | Rh.| πᾷ κέλσω ; Hec. 1057. κέλσαε T 

S8]. κλείειν κελεύω πάντα πύργοι] τέρμα δύτανον Hip. 140. Τροί 

416. σφάξαι κελεύσας ϑυγατέρα Απ. 

γαι Her. 502. κελευσϑεὶς ἐκ Διὸδ 

Med. 866. Φοίβε κελευσϑεὶς ϑεσφά- 

τοις Iph. T. 997. μὴ κελευσϑεῖσαν ib. | 

1288. 
K£AevSoc. τὰν πρὸς ἕσπερον k£XevSor | 

ἐρανᾶ Or. 1003. ἀμείβομεν κέλευϑον. 

10. 1294. ἠσϑόμην κτύπε τινὸς KÉ-| 

λευϑον εἰσπεσόντος ib. 1312. δοχμίαν! 

κέλευϑον ἐκβαίνων Al. 1003. τήνδ᾽ 

ἐμβαίνεσα κέλευϑον Sup. 989. τε- 

τράπεν μιμήσομαι λύκα κέλευϑον Rh. 

219. εὐθεῖαν λόγων τέμνων kéXevSov. 

ib. 493. δὲ ἀψόφε βαίνων κελεύϑε 

Tr. 888. δείκνυσι κέλευϑον ἀσφαλεσ- 

τάτην Her. 1048. κέλευϑον δὸς κα- 

“αρσίῳ φλογὶ Hel. 874. ἐξεπίμπλατε 

βοῆς κελεύϑε φϑέγματα ib. 1592. διὲ 

μακρᾶς ἐλθὼν κελεύϑε Ton. 549. ie 

κέλευϑον ἄϑεον Her. F. 438. 8 $n 

τῶν ἥδε κέλευϑος El. 1236. Plur 

κέλευϑα : μακρὰ κέλευϑα Iph. T. 891 

626. cf. Iph. A. 533. πρὶν κελευσϑῆ- | 

πατρὸς Or. 1634. ἥκω κελευσϑεὶς 

ὁὀπάονας κέλευσον ἀποτῆναι Hec. 980. | 

κέλευσον αἰτεῖίσϑαι Med. 942. em 

λεύσας ματρὸς ἐκπρᾶξαι φόνον Or. 
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ἀπηύδων dev μὴ κέλσαι Rh. 934. 
Τροίᾳ κέλσαντ᾽ ἐπίκορον ib. 753. " Ap- 

, 

^ 

va8c Kt- 

| ye κέλσας πόδ᾽ ἀλάταν El. 139. Eb- 
píre διὰ χευμάτων κέλσασα Χαλκίδα 
Iph. A. 167. 

Κέλωρ An. 1034. 
Κεμὰς Iph. T. 176. 
Kevóc. ἀγὼν δακρύων à κενὸς Hec. 

. 230. κενὸς sífoc Or. 1273. κενὸς 
ψόφος Rh. 565. κενῷ τάφῳ Hel. 1063. 

' κενοὶ And. fr. XXIII. 2. φόβος κε- 
üMc Sup. 548. ὦ κενοὶ βροτῶν ib. 
444. ϑρόνος κενὲς Iph. A. 1174. 
| κενὸς παρϑενῶνας ib. 1175. κενοῖσι 
| ϑάπτειν (sc. τάφοις) Hel. 1269. κε- 
|» woigtv δόμοις Antiop. fr. XXXIII. 6. 
κενὴν ὄνησιν Or. 1043. κενὴν ἀκόσας 
“βάξιν 10. 1658, κενὴν κατέσχον ἐλ- 
mía Iph. A. 987. χειρὶ σὺν κενῇ 
δορός Rh. 792. κενὴν δόκησιν Hel. 
80. δοκὼ κενὴ El. 747. ὅσας κενὰς 

- (sc. ἐλπίδας) Ph. 401. εὐνὰς κενὰς 
NEL 043. κεναὶ δόξαι Iph. T. 419. 
“κενὰς κρηπῖδας ἀγάλματος ib. 996. 
τύμβε κενὰς ἕδρας Hel. 1194. κεναῖσι 
"Xtpei ib. 1296. σάρκες, αἱ κεναὶ φρε- 
γῶν El. 387. τῷ λόγο κενὸν Hec. 
A4. ἀνδρῶν συμμάχων κενὸν δόρυ 
ἔχων Or. 687. κενὸν μὲν ον Ph. 554. 
ὅποι κενὸν Iph. T. 113. κενὸν γαύ- 
pega Tr. 1250. 
1412. τεύχη κενὰ Cy. 88. τὰ κέν’ 
ἐξάξεις λέχη Hel. 596. -ρωτὰ λέκτρα 
σώματος κενὰ ib. 1277. κενῶν δοξασ- 
“μάτων El. 383. 
ἱενοταφεῖν. ὃν ἀπόντα κενοταφεῖ Hel. 
1562. Kevoraóüvr (i. e. ὅντε) ἐμὸν 

&v8v. τί τῶνδε 
Med. 959. μυριάδας πόλεις ἀνδρῶν 
ἀγαϑῶν ἐκένωσεν Rh. 914. βωμᾷ 
κενώσας δεξίμηλον ἐσχάραν An. 1139, 
λόχμην κενώσας Bac. 729. 
νώσετε Ion. 447. 
ἱενταύρειον γένος Iph. A. 706. 
évravpot. σὺν Κενταύρων δορὶ κλεινο- 
τάτῳ An. 7902. Κενταύρων ἐν ὄρεσι 
Iph. A. 1047. Síacoc ἱπποβότας Κεν- 
ταύρων ib. 1060. Κενταύρων γένος 
ΠΕ 181. τὰν ὀρεινόμον ἀγρίων 
Κενταύρων γένναν ib. 365. 
ἐνταυροπληϑής. κενταυροπληϑῆ πό- 
λεμον Her. F. 1273. 
ἐντεῖν. kevreire Hec. 387. KEVTBOL 
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παῖδας ib. 1162. τὰς ταλαιπώρες 
κόρας (pupillas oculorum) κεντᾶσιν 
ib. 1171. κεντᾶσ᾽ ἀτευχῆ παῖδ᾽ ᾿Αχιλ- 
Aéwe An. 1120. kpreiy Her. F. 320. 
καἀκέγτει (i. e. καὶ ἐκέντει) φαεννὸν ai- 
ϑέρα Bac. 631. 

Kévrpov. ἐπῆγε κέντρον πώλοις Hip. 
1194. πώλες κέντρῳ ϑεινομένες Iph. 

Κεράςης. 
σὰς κενοῖς χέρας ; Κερασφόρος. τᾶς κερασφόρα 'I8c Ph. 

A. 220. cf. Her. F. 949. ἅρμασιν 
ἐνδίδωσι κέντρον Her. F. 881. σφυρῶν 
σιδηρᾶ κέντρα διαπείρας Ph. 26. ἀτρε- 
μέα κέντρα καὶ σώφρονα πώλοις μετα- 
φέρων ib. 182. ἐκπεπληγμένη κέντροις 
ἔρωτος Hip. 39. τῆς £xSíege ϑεῶν 
δηχϑεῖσα κέντροις ib. 1303. -. εἰς τὲς 
ἔχοντας κέντρ᾽ ἀφιᾶσιν κακὰ Sup. 242. 
πρὸς κέντρα λακτίζοιμι Bac. 794. 
Ἥρας ὕπο κέντροις δαμασϑεὶς Her. F. 
21. γλώσσης πικροῖς κέντροισι κλῃ- 
δονόμενοι ib. 1288. 

Kepat£ew. γυμφιδίες εὐνὰς, ϑανάτοις 
κεραϊζομένας Al. 889. 

Κεραννύναι. ἀνὰ βακχείᾳ----κέρασαν--- 
Φρυγίων αὐλῶν πνεύματι Bac. 127. 
ἐπεὶ μὴ φίλα κέκραται Med. 138. vid. 
not. πῶς ὧν κέκραται (sc. ὁ σκύφος) 
Cy. 554. κραϑεὶς αἵματι δεινῷ Ph. 
1503. εἰς ἕν κραϑέντ᾽ ἰχῶρα Ion. 
101 6. ψῆφον τὴν κραϑεῖσαν Hec. 
219. 

κενὸν ἄγγος lon.|Képac. δεξιὸν κέρας Sup. 658. Iph. 
A. 235. et 289. et Rhes. 485. κέρας 
τὸ λαιὸν Sup. 704. cf. Her. 67]. 
ταῦροι εἰς κέρας ϑυμόμενοι Bac. 742. 
εἰς κέρας παρεμβλέπων Hel. 1574. 
σῷ κέρατε κρατὶ προσπεφυκέναι Bac. 
919. κέρασιν ἐν ἀψύχοις Ion. 883. 

ὦ κεράτα Cy. 52. 

255. 

Kepaóvtoc. μητρὸς τῆς κεραυνίας Bac. 
6. κεραυνίῳ πλαγᾷ ib. 93. κεραύνιον 
λαμπάδα ib. 594. et λαμπάσιν kepav- 
νίοις Sup. 1011. et X. kepavvíatc Bac. 
244. xepavrísc βολὰς Tr. 92. κε- 
ραύνιον πῦρ Ph. 191. et Tr. 80. 
πλᾶκτρον πυρὸς kepavvía Al. 127. et 
ἐκ πυρὸς kepavvís Bac. 988. Καπα- 
véwc κεραύνιον δέμας Sup. 496. 

Κεραυνοβόλος Bac. 598. 
Kepavvóc. βάλλει κεραυνῷ Ζεύς νιν 
Ph. 1188. κεραυνῷ ὀλέσϑαι An. 1194. 
ὃν Ζεὺς κεραυνῷ πυρπόλῳ καταιϑαλοῖ 
Sup. 640... τῷ καταφϑιμένα κεραυνῷ 



Κεραυνοφαὲς πῦρ Tr. | 104. 

Kép6oc. 
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ib. 985. Ζηνὸς κεραυνὸν 8 φρίσσω 

Cy. 319. κεραυνὸν ἀμφίπυρον Ion. 

2]2. Διὸς κεραυνὸν ἠρόμην Her. F. 

177. κεραυνβ oispoc ib. 562. 

Κερδαίνειν. κερδαίνεσάν τι Med. 369. 

cf. An. 948. d τὸ νικῶν τᾶτ᾽ ἐκέρδαι- 

γεν μόνον Sup. 708. διπλᾶ δάκρυα 
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ἱςοῖς ἐκλιπᾶσα κερκίδας ib. 1234. ἐπὶ 

κερκίσιν Ion. 807. ἐκμοχϑϑσα κερκίσιν᾽ 

πέπλες El. 307. κερκίδων πόνος Με- 

leag. fr. XI. 1. 
Kepóóeroc. κερόδετα τόξα Rhes. 33. 

Κερόεις. & κερόεσσα προμάτωρ Ph. 839. 

τὰν κερόεσσαν χρυσεόμαλλον ποίμναν 

ΕἸ. 724. 

κερδᾷναι Hec. 518. τῷ χρόνῳ κερδα- KepsAkóc. τόξα kepeAkà Or. 268. 

vtic Or. 787. 

Med. 615. χρῆσαι κακοῖσι τοῖς ἐμοῖς, 

εἰ κερδανεῖς Iph. Τ. 1034. τί κερδα- Κερτομεῖν. 

νεῖς; Her. 155. κερδανεῖς ἅπαντα 

ib. 959. εἰ κερδανῶ λέγειν Hel. 1057. 

τῇ ἀσφαλείᾳ κερδανεῖς Her. Εἰ. 004. 

εἰς τὸ κέρδος----δδλευτέον Ph. 

398. κέρδες χάριν Med. 87. τί μοι 

ζῇν ἔτι κέρδος ; 1b. 145. et sine ἔτι 10. 

708. τάδε κέρδος ἀκεῖσϑαι μολπαῖσι 

βροτὲς 10. 199. πᾶν κέρδος ἡ γδ ib. 

κερδανεῖς ἀμείνονα | Kepopopoc. μυκήματα κεροφόρων βοῶν 

Bac. 690. 
κερτομεῖτέ p. ἐν κακοῖς Cy. 

683. ἐκ ἐῶ σε κερτομεῖν ἡμᾶς Hel. 

625. τί κερτομεῖς pe; ib. 1245. ἐ 

γὰρ ἐσϑλὰ κατϑανδσι κερτομεῖν ἐπ᾽ 

ἀνδράσι Antig. fr. fin. κεκερτομημένη 

τοῖς κερτομᾶσιν ἀναβλέπει σὴ πατρὶς 

Sup. 321. sq. ἐκερτόμει ϑεὸν Dae. 

12929. ἴσως ἐκερτόμησε κἀμὲ καί σέ 

τις Iph. A. 849. | 

454. κέρδος σὺν μόχϑῳ βραχεῖ Hip. Κέρτομος. κέρτομος $68 χαρὰ ΑΙ. 1128. 

96. κέρδος εὐκλεὲς ΑΙ. 1036. ἐμοὶ 

κέρδος ἣ προμησϑία An. 691. képóec 

ὅνεκα Sup. 236. 

ib. 413. γένοιτ᾽ àv κέρδος ib. 603. 

ζητεῖς ἐδὲν κέρδος Iph. T. 506. τί 

προσδοκῶσαι κέρδος ; ib. 1311. προσ- 

κείμενον κέρδος πρὸς ἔργῳ HRhes. 109. 

εἰς τὸ κέρδος λῆμ᾽ ἔχων ἀνειμένον Her. 

3. τἀχ᾽ ἂν ἡμῖν κέρδος ib. 463. δι- 

πλᾶν κέρδος ib. 1043. ὕπως ἐσώϑης, 

κέρδος ὀδὲν, εἰδέναι Hel. 769. ἔχει 

μοι τί κέρδος ; Ion. 1350. cf. Her. F. 

1301. φοβεροὶ βροτοῖσι μῦϑοι κέρδος 

πρὸς ϑεῶν ϑεραπείαις ΕἸ. 744. κέρδος 

ἐν κακοῖς ἀγνωσία Antiop. fr. XXIV. 

3. κακοῖς τὸ κέρδος τῆς δίκης vmépre- 

ρον Hyp. fr. VI. κέρδες ἕκατι καὶ τὸ 

σνγγενὲς νοσεῖ (Enei fr. M22. 0 omd 

σὲ κωλύει λαβεῖν κέρδος ; Phi. fr. VII. 

4. κέρδη rà cà Hec. 1207. κέρδη 

πονηρὰ Cy. 311. κέρδη τοιαῦτα χρὴ 

krüácSav—Cresph. fr. V. I. αἰσχρὰ 
κέρδη Rha. fr. 1I. 7. 

Kepkíc. ἔχϑσαι κερκίδ᾽ ᾿Πδωνῆς χερὸς 

Hec. 1158. κερκίδι Παλλάδος ᾿Ατϑί- 

δὸς Iph. T. 222. κερκίδα δινεύασα 

Tr. 199. ἱτῶν τῶν ἐμῶν καὶ κερκίδος 

δόέλευμα πιτὸν lon. 747. ἐκδίδαγμα 

κερκίδος ib. 1419. κερκίδος ἐμᾶς πλά- 

ἀσκᾶσι χάριτας κερτόμες Melan. fr. 
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πρὸς κέρδος ἴδιον Κεύϑειν. ὧν ἥδε κεύϑει σώματ᾽’ ᾿δα 

κόνις Hec. 395. κακόν τι κεύϑεις Ph 

1220. μῦϑος, ὃν κεύϑω Sup. 295 

ἀσκὸς, ὃς κεύϑει νιν Cy. 145. μῆνυ 

κεύϑειν Her. 1762. ἐδὲ κεύϑει μηνῶ! 

φϑινὰς ἁμέρα ib. 778. ἣν ἄντρα ke 

ϑει Hel. 579. ot ἐμὸς κεύϑει δόμο 

ἘΠ. 359. cf. v. 870. ξύνεσίν ru ἐλ 

πίδι κεύϑων Hip. 1105. οἶκός σε κεῦ 

So» Rhes. 872. τί κεύϑων σοφόν 

Her. 879. «éya« κεκεύϑασ᾽ αἵδε Τρφψά 

δων ὄχλον Hec. 880. ἃ κέκευϑε δέλ 

roc Iph. A. 112. ὧν κέκευϑεν "Duc 

Bhes. 171. ἐκ ἔσϑ᾽, Ure rowvó. ὄχημ 

χϑὼν κέκευϑε πωλικὸν ib. 621. 1 

ποτέ μοι κεκεύϑατε lon. 1389. | 

Κευϑμών. νεκρῶν κευϑμῶνα λιπὰ 

Hec. 1. ᾿ἸἸδαῖον εἰς κευϑμῶνα 

24. ἠλιβάτοις ὑπὸ κευϑμῶσι Hi; 

739. Μαλέας ἄκροι κευϑιμῶνες [9 

292. 
Κεῦϑος. βᾶϑι κεῦϑος οἴκων Al. 870. 

Κεφαλὴ, et dor. κεφαλά. κεφαλῆς ἐπ᾿ 

κρανον ἔχειν Hip. 201. ὑπὲρ eoa 

Bhes. 886. et Bel. fr. I. 2. πεδόϑ' 

κεφαλὴν ἐπάειρε "Tr. 98. ot μοι κεφι 

λῆς ib. 115. διά pe κεφαλᾶς Με 

vec ib. 1491. κερκίδος ἐξύφασμα El. 

539. κερκίδος ἀοιδδ μελέτας Meleag. 

fr. Π1. κερκίσιν ἐφετάναι Hec. 363. 

παρὰ κερκίδων Dac. 118. τὰς παρ᾽ 

144. et Hip. 1352. ξανϑὰν κεφαλι 

σκιάζειν Hip. 134. πάλιν pa κρύψ. 

κεφαλὰν 10. 249. ὑπὲρ κεφαλᾶς 

293. d δία κεφαλὰ Rhes. 226... 4 
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Aa κεφαλὰ ib. 903. λαιμητύμες κε- 
φαλὰς σπάσας Iph. A. 776. ἑκατὸν 
κεφαλαῖς Her. F. 889, 

Κεφάλλην. γῆς Κεφαλλήνων ἄναξ Cy. 
103. 

Κέφαλος, nom. propr. Hip. 455. 
Κηδεία. ἐκ ἐγγενῆ ξυνῆψα κηδείαν δό- 

Dic Sup. 134, τίν᾽ εἰς. ἔρωτα τῆσδε H p p κηδείας μολών ; ib. 137. 
Κήδειος. ἐν κηδείοις οἴκτοισιν Iph. T. 
147. τροφαὶ κήδειοι κεδνῶν τέκγων Ton. 487. 
Κηδεμὼν τυράννων Med. 991. 
Κηδεςής. ὄντα κηδετὴν σέϑεν Hec. 8234. 
δίκας δώσεις σοῖσι κηδεςαῖς Al. 734. 

Κηδεύειν. εὖ γε κηδεύεις πόλιν Iph. T. 
1212. ὅτος μητρὶ κηδεύειν μέλει Rh. 
988. μᾶλλον κηδεύεσι τοῖς εὐδαίμοσιν 

γόσημα κηδεύοντα παι- 
τὸν λόγοισι κηδεύ- 

ovr ἐμοὶ El. 47. νύμφην κηδεύεσαν 
σέϑεν Med. 888. κηδεύσας καλοῖς 

ροῖσι Hip. 634. τοῖσι κηδεύσα- 
4 Med. 367. κηδεύσω σ᾽’ ἐγὼ Or. 
789. πῶς. μὲ κηδεύσασιν αὐϑεντῶν 

κηδεύσων τινὰ tec. 1202. ávvp£vaia ἸΙσμηνὸς ἐκη- 

Thy. fr. I. 3. 
δαγωγίᾳ Or. 881. 

γαμβ 

χέρες: Rh. 873. 

δεύϑη Ph. 349. 
ἤδευμα. κήδευμ᾽ ἐμὸν Or. 477. φίλα 
y ἔχων κηδεύματα ib. 793. παλαιὰ 
Oy λείπεται κηδευμάτων Med. 76. 
δος. κῆδος &góv Or. 622. rà ráà; 
ὃος μᾶλλον εἵλετ᾽, ἢ πατρὸς ib. 750. 
ὃς τοὐμὸν καὶ σὸν ἐκέτ᾽ £cl δὴ ib. 

JBl. κῆδος "Aópáca λαβὼν Ph. 77. 
£v. 711. ξένον κῆδος ἀμφέπειν ib. 

πικρὸν κῆδος Med. 400. àv- pày τυράννων κῆδος λαβεῖν ib. 700. 
δος τόδ᾽ ἡμῖν προσλαβὼν ib. 885. 
ἦδος ἐχϑρὸν ὀλέϑριόν 7 ἐμοὶ ib. 1341. vpaiov κῆδος ( funus) A]. 831. Kij- 
ἧς συνάψαι An. 621. cf. v. 649. αὶ 

κῆδος σὸν διώσεται 1b. 870. ἀν: 
γὺς &ya38 κῆδος Iph. A. 625. δι. μενον τὸ κῆδος εἶχεν Tr. 399. ξοῖσιν κῆδος ἀναψάμενος ib. 845. 
jo εἰς Kpéovz ἀνηγμένον Her. F. ). κῆδος πατρὸς ib. 484. ἐν κήδει " ἐσθλῷ Antig. fr. VIII. 9. κῆδος Y αὑτὸν τὸν σοφὸν κτᾶσϑαι χρεὼν ntiop. fr. XVII. ἔρημα κήδη Iph. - κήδη συνάψεσα Her. F. 

ὄσυνος, ποδὶ κηδοσύνῳ Or. 1017. 

& 
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κηλήσαντα Al. 360. 

Her. F. 1318. 

λῖσιν χρανῶ lph. A. 971. 
Κηπεύειν 

ἡ τεκᾶσα βόςρυχον Tr. 1175. 

κήποις ἐν καταῤῥύτοις El. 777. 

ib. 1300. 

γειρα κηραίνεσ᾽ ὁρῶ; Her. F. 518. Κηροδέτας κάλαμος Iph. T. 1125. 
Κήρυγμα. ὀρϑίῳ κηρύγματι Iph. A. 
94. λυπρὰ κηρύγματα Hec. 662. δια. φέρων κηρύγματα Süp. 389! Asc καινῶν ἐξ ἐμᾷ κηρυγμάτων Iph. T. 
239. 

Κηρυκεύειν Tr. 7892. 
Κῆρυξ. κῆρυξ ἀχέων Hec. 108. Kij- 
ρυξ ávasàc εἶπε Or. 883. οἴχεταί 
μοι κῆρυξ πρὸς dev Sup. 37. cf. v. 
397. 426. 589. et 668. 

401. Δαναῶν κῆρυξ Tr. 184. cf, v. 
231. et 236. ὁρῶ κα 

To0n7.1595^ $y ἄκροισι βὰς ποσὶ κῆρυξ lb. 1167. Σὺ» εὐτυχῆ πηδῶσ᾽ ἀεὶ 
κήρυκες Or. 894. κηρύκων ὕπο Al. 
740. κήρυξιν Ἕρμϑ πίσυνος Sup. 121. 
πέμψειν φίλοις κήρυκας Rh. 0956. τέ 
TOT ἔχεσι τὄνομα κήρυκες £v; ΤΥ. 
425. πέμπων κήρυκας Her. 90. Εὐ- 
ρυσϑέως κήρυκες Her, F. 553. κή- ρυκες λόγων El. 347. σπέρμα κηρύ- 
xev Fr. inc. CCXXI. 

Κηλεῖν. κηλεῖν τοῖς λόγοισιν Iph. A. 1213. τὴν κόρην Δήμητρος---ὕμνοισι 

Κήλημα. ὧδ᾽ ἔχει κηλήματα Tr. 893. 
Κηλητήριος. χοὰς κηλητηρίες Hec. 
5035. : 

Κηλιδᾶν. δεσμοῖσι πατέρας ἐκηλίδωσαν 

Κηλίς. κατὰ δ᾽ αἰϑάλε κηλῖδ᾽ οἰκτρο- 
τάτᾳ κέχρωσαι Hec. 912. κηλὶς ἄ- $pasoc Hip. 820. κηλὶς μητροκτόνος Iph. T. 1200. σίδηρος, ὃν φόνα κη- 

αἰδὼς ποταμίαισι κηπεύει 
δρόσοις Hip. 78. ὃν. πόλλ᾽ ἐκήπευσ᾽ 

Κῆπος. κήπων ἐξ ἀϑανάτων Ion. 116. 

Κήρ, μέλαιναν κῆρ᾽ ἐπ’ ὄμμασιν βα- Xov Ph. 967. πολλοῖσι κῆρα Βαρβά- 
pow “Ἕλλησί τε Tr. 766. νύμφας ἡμῖν 
κῆρας ἀντέδωκ᾽ ἔχειν Her. F. 481. 
κῆρας ἀνακαλῶν τὰς Tapráps ib. 870. 
δειναὶ κῆρες (1. e. Furie) El. 1252. 
πῶς ἐκ ἠρκέσατον κῆρας μελάϑροις; 

Κηραίνειν. τί ποτε τάδε κηραίνεις ; Hip. 223. cf. Fr. inc. B. 8. TOi ὃ- 

τίς σε κῆρυξ --ἀὀμύνειν ἐκ ἐπέσκηψεν πόλει; Rh. 

ἡρυκα----ς-είχοντ᾽ 
ἐφ᾽ ἡμᾶς Her. 49. ὠ Ζηνὸς κῆρυξ 
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Κηούσσειν. κήρυσσε Ξεὲς Hec. 148. 

τἀμὰ κηρύσσει λέχη Ph. 47- κήρυσσ᾽ 

ἅπασιν An. 457. 

λαμερὰ κηρύσσει μαϑεῖν 

χρὴ μὴ πᾶσι κηρύσσειν τάζε Cress. fr. 

VI3. ὁ yàp ἥκει πρὸς σὲ κηρύσσων! 

Sup.515. σιγὴν ᾿Αχαιῶν 

pia: τρατῷ Hec. 530. cf. Ph. 1250. 

τί νέον κηρύξασα: Hec. 179. xmpi-| 

ξεται πᾶσι Καξμείοις τάξε Ph. 1635." 

ὡς κηρύσσεται Iph. T. 527. 
-rvaíay '"Hóaíce— xeu κηρύσσεσξαι 

Tr.293. κηρυσσομένων ἀπ᾿ ἐσϑλῶν, 

ξωμάτων Ἀπ. 773. r5 κεκήρυξαι πα- 

zpóc; JEg. fr. X. 8. τίε ἐκηρύχϑη, 

πρώτην φυλακήν: Rh. 538. 

Κῆτος. ἐκϑεῖναε κήτει φορβὰν And. fr. 

L κῆτος Soálov ἐξ Ἀτλαντικῆς ἁλὸς 

Fr. inc. CXIV. 
Κηφήν»-. ὧς κηφὴν Tr. 191. 
φῆνα Bac. 1562. 

Κηφισὸς, mom. fluvii. καλλινάε ἐπὶ 
Κηφισξ ῥοαῖς Med. 835. ὦ ravpópop-| 
φον ὄμμα Κηφισξε πατρὸς ἴοπ. 1261. 

Κηφισοφῶν, amicus Euripidis. Epist. 

ww 

- 

ὅπως 1 

. εὖ z&7 ἐκιβήλευσας Bst. 

475. | 
Κίβξηλος. κίβδηλος χρυσὸς Med. 516.| 
κίβξηλον κακὸν Hip. 616. ἐν κιβέήλῳ, 

róce ΕἸ. 550. ' 

Ἐέξναμαι. ἦμος ὕπνος ἐπ᾽ ὕσσοιε kic- Κινεῖν. 

γαται Hec. 916. 
Κιϑαιρὼν. nom. montis. Phoen. 24. 809. 

et 1599. Sup. 757. Bac. 62. 660. 750. 

796. 943. 1140. 1174. 1217. 1291.| 

1382. et 1383. | 
Κιϑαιρώνεων Aézac Bac. 1045. | 

KuaSápa. ἐχόρευσεν ἀμφὶ σἂν κιβάραν, 

AL 586. τὰ φιλοχόρε xicápac. 

Iph. A. 1037. ἐν κιβάρᾳ σοφὸν Len 

CF. 1237. ᾿Ασιάξοε Ψόφον κιβϑάρας 

Cy. 443. τᾶς ἑπταφΞόγγε xiSápac 

ἐνοτὰν lon. 882. κιξάρᾳ κλάζειε ib. 

905. τὰ» καλλίφϑογγον κιξάραν 

ἐλαύνων Her. F. 550. 
Κιβαρίζειν. κιϑαρίζων σύναγε ξένξἔρεα 

Bac. 562. 
Κικλήσκειν. κιαΐλήσκειν Ξεὸς Tr. 470. 

ἃς Μαιρὰς κιωλήσκομεν lon. 957. 

κικλήσκεσί μ᾽ ἀϑλίαν Ἤλέκτραν ΕἸ. 

118. τὸν μὲν κικλήσκει Ζῆξον Δη- 

tiop. fr. L 1. πατρὸς Στρυμόνος κι- 
κλήσκεται ΒΒ. 279. et 652.  "Apyos 

παντὶ xg- Roctvreva. 

| EV: 
τὰν Ai- Κινξύνευμα. 

- 
ΕΚινξυνευτέον. 

|Kírévroc An. 86. 

KINE 

4 πόλις κικλήσκεταε Dan. 5. ἀφ᾽ ἃ 

Κιλικέα κικλήσκεται Phry. fr. IH. 2. 

βροτοῖς ἅπασι Κιλικέα Phry. fr. 1.5 , 

Her. 864. KOu£, nom. propr.filius Agenoris. ib. — 
2) nom. gentile, Cilis. Κίλικας Haier 

Ξρατὸς ἤγειρεν Rh. 541. o] ij 

ἐν τῷ Kapi κινδυνεύομεν — 

Cy. 650. μήτε κινεύνευε Her. 435. 

τὸ κινξυνεύειν (sc. παύσαιτ᾽ ἃν) Epist. — 

τὸ κινξύνευμα γί 

καλὸν Iph. T. 1001. μὴ τᾶ κι 

ματα αἰνεῖτε ἈΠΈΟΡ. fr. ΧΙ. 2. 
ἐν ἀσπίσιν σοι K 

τέον Sup. 572. 
ἐπεὶ Φρυγῶν τ 

κίνξυνος ἔσχε πεσεῖν Hec. 5. εἰς κέ 

δυνον ἐλξόντες μέγαν ib. 244. « 

κίνξυνον εἰς ἅπαξ μολεῖν Ph. 

ἦλξον πρὸς xivtvrov ᾿Αργείεε δορόξ 

ib. 1087. τόνξε κίνδυνον μεϑεὶς db 
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ὁ κίνξυνος μέγας ib. 126. 

κένξυνος ἀπὼν Hip. 1019. κένδυνι 

ἐκπλήσαντα lph. T. 90. τόνδε κέν 

vov ῥίψας Rh. 154. cf. Inus fr. V 

6. ἐτὶ xo Core βάϑρα Cy. 351. δε 

ἦλξον £c κίνδυνον Her. 149. ai 

vov αἱρεῖσξαι μέγαν ib. 505. 

voy πολιῷ τεμεῖν σιξάρῳ ib. 758. 

μὲν ἔνι κίνξυνος Fr. inc. ΧΥΕ. 

κιγξύνε μέτα eor. LI. 6. Γ 

τί κινεῖς με λυπεμένην: : 

εἰ κινοίην χέρας ib. 1166. 

νεῖ ξέμας Or. 166. κινεῖ xpaet 

κινεῖ ἐὲ χόλον Med. 99. τί τσ 

κινεῖς πύλας; ib. 1517. κενέῖν € 

An. 608. et Er. fr. V. 1. τί κα 

Ξρατιάν ; Rh. 19. cf. v. 38. 7 

κινῶσι τρατὸν ib. 679. κινεῖν καὶ 

Tr.181. ἐξ ὕτνε κινεῖν δέμας 1 

689. xiva Her. F. 837. ἐπεὶ κι 

μῦϑον El 302. χεῖρα κίνει Er. 

CCXV. κινᾶντα Βάκχας Dag. 

μόλις γεραιὰ κινᾶσαι μέλη SUp- 
ἐκίνεν ϑύρσον Bac. 723. 21 
pov ναῦς ἐκίνησε πόξα Hec. 94€ 

ταραγμὸς πόλιν ἐκίνησεν copi : 

752. 
πάντα κινῆσαι πέτρον Her. 10 

βλέφαρα κινήσεις---φερομένῳ Or- 
ὡς ἄλλᾳ---πόξα κινήσεις : lom. 

502. 

- - B. 

GT: ἐκίνησαν πόξα Bac. 

586. τάχ᾽ ἂν cparóc κινοῖτο ἘΠῚ 

᾿Αργείων---κινεῖταε κωπήρης Xe 
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: A NA τὰ Δαιδάλεια πάντα κινεῖσϑαι 161. 
δοκεῖ. ἀγάλματα Eu. fr. IX. 2. kuyd- 
μενον spázevpa Ph. 107. τί κεκίνη- 
ται; An..1227. κεκίνηται sparóc 
Rh. 89. ὡς ἐκινήϑην ἐγὼ ib. 774. 

Κίρκη, nom. propr. foemina. 'Tr. 438. 
Κισσεὺς, pater Hecubz. Hec. 8. Κισ- 
σεῦ Ar. fr, XXXIII. 2. 

Κίσσινοο. ποτῆρα κίσσινον Al. 759. 
κισσίνες σεφάνος Dac. 701. ἐκ κισσί- 

-»eov ϑύρσων ib. 709. κίσσινον βέλος 
ib. 25. κισσίνε βάκτρο μέτα ib. 363. 
κίσσινον σκύφος And. fr. XXVII. 2. 

- κισσίνοις βλατήμασιν Bae. 177. 6- 
σίνοις βάκτροις Ion. 217. 

Κισσός. ὁποῖα κισσὸς δρυὸς (sc. ἔχε- 
rat) Hec. 3898. κισσὸς ὃν περιΞτεφὴς 
--ἐνώτισε Ph. 654. προσείχεϑ᾽, ὥστε 
“κισσὸς ἔργεσιν δάφνης Med. 1213. 
κισσῷ ςεφανωϑεὶς Bac. 81. cf. v. 106. 
ἐκ ἀποτινάξεις κισσόν ; lb. 253. κισσῷ 
ἐρεψόμεσϑα ib. 323. δεῦρό σα Ξέψω 
κάρα κισσῷ ib. 342. ϑύρσον--- κισσῷ 
κομήτην ἐξανέξεφον ib. 1053. σκύφος 
κισσθ παρέϑετο Cy. 389. κισσῷ ce- 

ο φϑεῖσα χλόα Hel. 1376. πολὺς ἐ- 
γνεῖρπε κισσὸς Alemen. fr, 1.1. κα. 
μῶντα κισσῷ Antiop. fr. XXXII. 2. 

| Κισσῶν, κρᾶτα κισσώσας ἐμὸν Bac. 
| | 205. 

Κισσοφόρος. κισσοφόροις ἐν ϑαλίαις 
— Bac. 383. κισσοφόρα νάπη Tr. 1066. 

| Κιχάνειν, vel κιχεῖν. κατ᾽ ὄσσων KL- 
χάνει μ᾽ ἤδη σκότος Hip. 1444. "Aà. 
pnrov ἐν δόμοισιν ἄρα κιχάνω ; ΑΙ. 
480. μαςεύων σε κιχάνω μόλις Hel. 
4603. μὴ μίασμά μ᾽ ἐν δόμοις κιχῆ 
BAT. 29. λιμένα ἔκιχεν Bac. 901. ἕκ 
ἂν κίχῃς μ᾽ ἑλὼν χερὶ Sup. 1069. 

"Kov. ὑπὸ κίονος σκιὰν Her. F. 973. 
ἐξελίσσων παῖδα κίονος κύκλῳ ib. 977. 
'πρὸς κίονα νῶτον πατάξας ib. 1006. 
᾿ἀνήπτομεν πρὸς κίονα ib. 1011. περὶ 

| Κίονας ναῶν Iph. T. 405. λάϊνα κίο-- 
σιν ἔμβολα Bac. 591. λαΐνοις ἀμφὶ 
'κίοσιν οἴκων Her. F. 1038. 
KAayyj3, vel dor. κλαγγά. 
. Κλαγγὰν ὄρνισιν Tr. 147. 
KAá9oc. ἣ ἐλαίας πρῶτον ἔδειξε κλά- 
Box Tr. 700... σεζούτα Βάζχιον κλάδον 'Bac. ES. ἐλάτης ἐράνιον ἄκρον κλά- 

j 

πτηνοῖς 

δον ib. 1062. maXups κλάδῳ Cy. 
393. εὐφυὴς κλάδος Alcmen. fr. II. 
4. δρυὴς jj ἐλάτας ἀκροκόμοις ἀμφὶ 
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κλάδοις ἑζομένα Ph. 1517. cf. Bac. 
110. ςέφει κρᾶτα μυρσίνης κλάδοις 
ΑἹ. 762. ἱκεσίοις σὺν κλάδοις Sup. 
102. cf. Her. 518. δρυΐνες συγκε-- 
pavv&cat κλάδος Dac. 1101. δάφνης 
κλάδοισιν Ton. 80. 

KAáZav. δεσμὰ πωλικῶν ἐξ ἀντύγων 
κλάζει σιδήρα Rh. 568. κιϑάρᾳ kXá- 
ζεις lon. 905. ἔκλαγξε Τυδεὺς Ph. 
1088}: 

Κλαίειν. σὲ κλαίω πανοδύρτοις ϑρή- 
γοις Hec. 212. τί κλαίεις ; Or. 280. 
Al. 533. Sup. 286. Iph. A. 1122. et 
Her. F. 1111. κείνες κλαίω συμφορᾷ 
κεχρημένϑς Med. 347. κλαίει ἄκοιτιν 
ἐν χεροῖν ἔχων Al. 199. τέκνα κλαίει 
μητέρα ib. 951. ἅλις κλαίειν τομὸν 
ἦν ἐμοὶ κακὸν ib. 1044. πρὶν κλαίειν 
τινὰ An. 578. ἔρημα κλαίω Sup. 
775. κλαίοις àv Iph. A. 806. κλαίω 
σύγγονον Iph. T. 230. τὴν Κύκλω. 
πος ἀμαϑίαν κλαίειν κελεύων Cy. 173. 
cf. v. 339. et 697. ὑμᾶς κλαίω kai 
κατοικτείρω Ier. 446. κλαίω χάριν 
σὴν ἐφ᾽ ἑτέραισι συμφοραῖς Her. F, 
1238. κλαίων £u8 ϑίξεται Hip. 1086. 
τᾶς φίλας κλαίων &Aóxs νέκυν A]. 
602. ἐκ ἀνάξεις ἔνερϑεν κλαίων rdc 
φϑιμέναες ib. 991. ὃς kAaíovrá σε 
κατατήσει Án. 635. κλαίων ψαύσει 
ib. 759. κλαίων ἂν ἤλϑες Sup. 458. 
κλαίων ἁψῇ τῶνδε Her. 271. ὁμαρ- 
τᾶσιν φίλοι κλαίοντες Or. 949. cf. 
Hip. 1175. παρὰ κλαίεσι ϑοινᾶσϑαι 
ΑΙ. 545. cf. Cy. 424. κλαίεσ᾽ (i. e. 
κλαίεσα) ἀδελφὴν Or. 61. cf. Iph. T. 
δῦ. et Hel. 1206. ὡς πάνϑ᾽ ὁμαρτῇ 
σῶν ἔχοιτο γενάτων κλαίοντα Hec. 
840. προσπιτνᾶσει τέκνα ἔκλαιε Ph. 
1443. παῖδες ἔκλαιον Al. 188. πάν. 
τες ἔκλαιον οἰκέται ib. 190. ἐκλαίο- 
μεν δέσποιναν ib. 70. ἔκλαυσα Sup. 
1160. et Tr. 482. — vskpéc kXavca: 
Med. 1377. cf. An. 1161. τῷ δυστυ- 
χϑντι τερπνὸν τὸ κλαῦσαι (Enei fr. 
ΨΊ]. 2. κλαύσῃ (2 sing. fut. 1. med.) 
Cy. 551. κλαυσόμενος ib. 488. 

RAsew, 1) claudere. κλείειν πάντα 
πύργον Bac. 652. κλείει πύλας Her. 
F. 997. χέρας βρόχοισι κεκλειμένα An. 
503. v. not. 2) celebrare. ἐν ἀλύ- 
potc κλείοντες ὕμνοις Al. 440, Θέτιν 
ἰαχήμασι---κλείθσαι Iph. A. 1047. 

Κλεῖϑρον. τὸς---πονηρὲς κλεῖϑρον εἰρ- 
4 
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γέτω séyyc Er. fr. II. 20. κλεῖϑρα 
βασιλείων δόμων Or. 1966. κλεῖϑρα 

συμπεραίνοντες μοχλοῖς 10... 1055]. 

κλείϑρων τῶνδε μὴ ψαύσῃς ib. 1567. 

μοχλοῖς ἄραρε κλεῖθρα ib. 1571. κλεί- 

ϑροις ἔκρυψαν πατέρα Ph. θ4. ἄρα 

πύλαι κλείϑροις — ijpuozat ; 10. 114. 

τὰ πυλωρῶν κλεῖϑρα ib. 208. τὰ ἐπ- 

τάπυργα κλεῖϑρα γᾶς ib. 1065. εὖ 

φυλάσσετε κλείϑροισι δωμάτων πύλας 

An. 952. ἔσω κλείϑρων Iph. A. 345. 

κλείϑροις ἂν εἰργοίμεσϑα Hel. 295. 

Κλεινίας, pater Aleibiadis. ὦ Κλεινίε 

παῖ Epig. 1Π.1. 

Κλεινός. ὁ κλεινὸς, εἰ δὴ κλεινὸς, Aya- 

μέμνων Or. 17. Οἰδίπε κλεινὸς γόνος 

Ph. 290. πόσις ὃ κλεινὸς An. 457. et 

El. 327. cf. Hel. 1415. πατρὸς κλεινθδ 

γεγὼς An. 648. cf. El. 206. ςρατη- 

λατήσω κλεινὸς Sup. 593. παῖδα κλει- 

γὸν Αἰγέως 1». 656. ὁ τῶν ᾿Αχαιῶν 

κλεινὸς ἄναξ ΤῊ. 8958. τὸν καλλένι- 

κον κλεινὸν Bac. 1159. ὃ κλεινὸς 

Ἰόλεως Her. 859. κλεινὸν ζυγὸν 
Hel. 399. κλεινὸς ὁ πόνος μοι lon. 

131. ὁ κλεινὸς Ἡρακλῆς Her. F. 12. 

et 1414. ὁ κλεινὸς ὅτος τῆσδε γῆς 

ἄρχων ib. 38. cf. v. 541. et 708. ὁ 
κλεινὸς τῶν Μυκηναίων ἄναξ El. 776. 

κλεινῶν ᾿Αγηνοριδᾶν Ph. 225. ὦ πά- 
τρας κλεινοὶ πολῖται 10. 1740. κλει- 

voic δόμοις Sup. 755. ἐν πᾶσι kAet- 

voi βροτοῖς Iph. A. 429. τῶν ᾽Λτρει- 
δᾶν τῶν κλεινῶν Iph. T. 142. κλει- 

νῶν ἀδελφῶν El. 746. κλεινὴν Πολυ- 

γείκαος βίαν Ph. 56. Οἰδίπϑ κλεινὴ 
δάμαρ ib. 1077. et Ζηνὸς ἡ kA. δάμαρ 

Her. F. 1303. κλεινὴν ἄλοχον r8 

καταφϑιμένα Sup. 984. ᾿Ιλίϑ κλεινὴν 

πόλιν Hel. 104. et Δαρδάνε xA. πόλιν 
El 5. κλεινὰν ἐπὶ vavsoMav An. 

797. τᾶς κλεινᾶς ᾿Αρεϑόσας Iph. A. 

170. Πριάμοιο κλεινὰν γαῖαν 10. 

1069. κλεινᾷ σὺν κώπᾳ Iph. T. 140. 

τὰν κλεινὰν Θησέως χώραν Tr. 208. 

κλεινᾶς ἀσπίδος El. 455. κλεινὰς 

Θήβας Ph. 958. κλεινῶν ᾿Αϑηνῶν 

Hip. 423. Her. 38. et Ion. 30. et 

κλεινὰς "ASivac Hip. 760. et 1094. 

et Ion. 590. et 1038. κλειναῖς ἐν 

πτυχαῖσιν Αὐλίδος lph. T. 9. κλει- 

vài γυναῖκες Ion. 1106. κλειναὶ νᾶες 
El. 432. ὦ κλεινὸν οἴκοις ϑάλος πα- 

τρὶ Ph. 88. τὸ κλεινὸν Φοίβϑο. πέδον 
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An. 1086. ἐν κλεινῷ δορὶ Sup. 593. 
ϑέλει τι κλεινὸν ὅτος ὁ «óXoc ib. 1055. 

τὸ κλεινὸν τέκνον ᾿Αγαμέμνονος Iph. 

A. 603. τὸ κλεινὸν " Apyoc Iph. T. 

508. τὸ κλεινὸν ὄνομα τῆς σωτηρίας 

ib. 905. τὸ κλεινὸν Ἴλιον Tr. 25.. 

κλεινὸν ἁρπάσας δόρυ ib. 747. τὸ 
κλεινὸν ὄνομ᾽ ἀφαιρήσῃ τάχα ib. 1278. 
τὸ κλεινὸν πέδον Σπάρτης Hel. 57. 

κλεινὸν τὸ Τροίας πῦρ ib. 510. κλει- 

γὸν ἄτν lon. 262. τὰ κλείν᾽ αἰνί- 
γματα Ph. 1682. et 1747. ὦ κλείν᾽ 
᾿Αϑηνῶν Παλλάδος S ὁρίσματα Hip. 
1459. λοχεῖα κλεινὰ Iph. T. 1241. 

τὰ κλεινὰ πεδία Φρυγῶν τ. 708. τὰ 
κλεινὰ στρατεύματα Hel. 460. σρατη- 

λατήσας κλεινὰ Her. F. 61. τὰ κλεινὰ 

λάφυρα ib. 410. κλεινότατον Ξέφανον 

Iph. A. 1529. xXeworárec ἐν 'Ap- 
γείοις Sup. 965. κλεινοτάταν σοφίαν 
Med. 828. Κενταύρων δορὶ κλεινο- 
ráro An. 793. 

KAesóc. δῶμα γαίας κλειτὸν Pelei 

Ir LLL, 
Κλέμμα. εἴ τιο---ἔχει τι κλέμμα τῶν 

αὑτῆς δόμων Hec. 618. ϑεῶν r8 
κλέμμα γέγονας; Iph. A. 1615. 

KAéoc. καλὸν κλέος Hec. 1225. et Iph. 

A. 357. ἕξομεν κλέος Or. 1151. cf. 

Ion. 1588. κλέος τοιόνδε σοὶ γένοιτ᾽ 

ἂν ὑφ᾽ Ἑλλήνων» λαβεῖν Ph. 57028 p 
wi μεῖζον ἄρνυμαι κλέος ΑἹ. δ6: 

ἐσθλῶν δωμάτων τιμὰ καὶ κλέος Án, — 

774. 
Α. 867. κλέος μ8 μακάριον γενήσεται 

ib. 1383. κλέος 8 σε μὴ λίπῃ ib. 1504. 

κλέος ἀείμνητον ib. 1531. τὸ κάλλιξον 

κλέος 'Tr. 386. cf. Hel. 947. ἐρανῷ 

ἔνϑα δόξα φέρει κλέος Iph. 

ςηρίζον εὑρήσεις κλέος Bac. 970. 

Ἑλένης αἰσχρὸν κλέος Hel. 134, LI 

Τρωϊκὸν d καταισχυνῶ κλέος ib. 851. 

cf. v. 1619. κλέος r&p8 πατρὸς SK 

ἂν μιάναιμι ib. 1005. κλέος μέγα 

λαβεῖν El. 1084. σὺν τοῖσι δεινοῖς 

αὔξεται κλέος βροτοῖς Fr. inc. XLVI. 

Κλέπτειν. πλεκταῖς σῶμα σὸν κλέπτειν 

λέγεις Tr. 1010. νόμιμα μὴ κλέπτειν 

νεκρῶν Hel. 1293. νείκη ἀνδρῶν φό- 

| 

| | 

Ϊ 
| 

για καὶ μάχας χερῶν δόλοισι κλέπτες. 

Bel. fr. XII. 2. πίνειν κλέπτων σὺ 

βόλει Cy. 544. κλέπτοντες ἐκ γῆς 

ζόανον kai ϑυηπόλον Iph. T. 1339. 

πλεκταῖσιν εἰς γῆν σῶμα κλέπτεσαν 

Tr. 958. κλέπτεσα μύϑοις à Mac 



KAILO 

κλοπὰς Her. F. 100. κλέψαι προσ- 
avyàc τὰς ἡλία Al. 204. κλέψας 

λόγοισιν Ph. 990. διαβολαῖς νέαις 
κλέψας τὰ πρόσϑε σφάλματα Sup. 
416. κλέψας ἄγαλμα Rh. 502. καλέ. 
Vac δέμας σὸν Hel. 1688. 80€ kAé- 
πτόομαι φρένας Tr. 677. ϑεῶν κλε- 
φϑεὶς ὕπο Or. 1580. 

Κλέπτης. 
1026. 

Κλεπτικός. 

205. 
Κλῃδονεῖν. γλώσσης πικροῖς κέντροισι 
κλῃδονόμενοι Her. F. 1288. 

ἈΚλῃδεοχεῖν Iph. T. 1463. 
Κληῃδῦχος. φιλτάτων ϑαλάμων κληδδ- 
Xov Hip. 541. ὁσίας κλῃδέχο δόλα Iph. T. 132. 

Ἀλῃδών. αἰσχρὰν προσβαλῦσα κλῃ- 
δόνα Al 316. τοιάνδε κλῃδόνα ἕξω 
ib 962. à μιᾶς σε κλῃδόνος προϑυ- 
μίᾳ μετῆλϑον An. 502. κλῃδόνα μύ- 
$ev Rh. 4. τῶνδε κλῃδὼν---ἀπώλε- 

-eév ue Tr. 052. λόγων κλῃδόν᾽ ἤνεγ- 
kac φίλην Hel. 1266. κλῃδὼν ἦλϑεν 
εἰς "Ep. πόλιν Her. F. 1166. κλῃδὼν 
μένει El. 700. 

KOufew, pro κλείειν. χρυσῆ c Xácvy£ 
αὐχένα πώλων ἔκλῃε Rh. 304, κλήη- 
σας sóua Ph. 872. kAi]cac μιν l» 
΄παρϑενῶσι Dan. 58. ὅρκοις κεκλή- 

τ μεϑα Hel. 983. 
Κλήζειν. ὅϑεν σ᾽ ᾿Απόλλων᾽ ἐμφανῶς 
᾿Κλήζει Phaéth. fr. X. 2. μάτην παι- 
δός τοι νεὼν ἐκλήζομεν Her. F. 340. 
Wid. not. τὰν Διὸς κόραν κλήσωμεν 
ΤΡΗ. A. 1522. παῖς κλήζομαι Μενοι- 
ἕως Ph. 10. Στρύόφιος τὄδε κληζε- 

"ται πατὴρ Iph. T. 917. 
ἐν ϑιάσοις Bac. 1178. à 
δάμαρτι κλήζεται Hel. 125. ϑανὼν 
λήζεται ib. 131. ἁπλᾶν Τυνδάρειον 
ὄνομα κλήζεται ib. 501. 4 ἔδρασας, 
οἷα κληζεται ib. 727. ἣ κλῃζομαι---- 
προῦδδσ᾽ ἐμὸν πόσιν ib. 933. πατήρ 
τε καὶ σοφὸς κλήζῃ ϑεὸς ib. 1457. 
Queab τίνων κλῃζεσϑε δόμων; Ion. 
284. Ἠυλάδης ἐκλήζεϑ᾽ ἅτερος πρὸς 
"Saréps Iph. T. 249. ἡ πρὶν μακαρία 
ἐκληζόμην βροτοῖς Her. F. 493. Ma- 
im χῶρός és ἐκεῖ κεκλῃσμένος ; Ion. 
83. 

λῆϑρον. παρὰ κλῆῇϑρα Hip. 577. XuMire κλῇϑρα πυλωμάτων ib. S08. 

- 

κλεπτικοῖς βήμασι Rh.|KAyic pro κλείς. 

ΚΛΙΝ 

cf. Iph. T. 1304. et Hel. 1196. κλῃ- ϑρων ἐξόρμα Iph. A. 149. χαλκό- 
τευκτα κλῇϑρα Iph. 'T. 99. κλήϑρων λυϑέντων Hel. 866. οἴγειν κλῇϑρα Her. F. 332. διάνδιχα κλῇϑρα κλί- νεται δόμων ib. 1029, 

Κληΐζειν. τὰν Κύπριν κληΐζασιν χώ- 
pav καταπνεῦσαι Med. 836. τῷ μὲν κλεπτῶν ἡ νὺξ Iph. 'TT.| ὁ ςρατηλάτας πατὴρ ἐκληΐζετο Or. 
1402 

ἐφ᾽ ἁλμυρὰν πόντο 
κληϊῖδ᾽ ἀπέραντον Med. 213. καϑαρὰν 
ἀνοίξαντι κληΐδα φρενῶν 1.661. ῥίπτε 
ζαϑέες κληΐδας Tr. 257. 

Κλῆρος. κλῆρον 8 δεδεγμένη Hip. 1057. 
κλῆρον τίϑεσϑε Iph. A. 1198. κλήρε 
κατὰ μοῖραν Rh. 545. et 564. ἐγγύς 
πϑ κεῖσαι κλήρα "Tr. 186. δυστυχεςά- 
T9 προσέπεσα κλήρῳ ib. 291. ᾧ σε 
δόλην κλῆρος ἐκπέμπει πάτρας ib. 
127}. κλήρῳ λαχόντας Her. 36. 
κλῆρος Ἕρμϑ JEol.fr. XXII. ὁ τῆς 
τύχης παῖς κλῆρος Fr. inc. CXLII. 
κλήρες μοι φύλασσε Ph. 845. κλήρες 
ἐμβατεύσεσϑε χϑονὸς Her. 876. 

Κληρᾶν. ὅς y ὀμφὰν κληροῖς Ion. 908. 
ὃς ἐκλήρωσεν πάλος ib. 416. aixpa- 
λωτίδων δεσπότας κληρεμένων Tr. 29. 
ἤδη κεκλήρωσϑε ib. 940. ἵν’ ἐκληρώ- 
ϑην---δόλη Hec. 102. 

Κλήρωσιεο. πικρὰν κλήρωσίν μοι κα- 
ϑίξης An. 384. 

KAjc pro κλείς. χαλᾶτε κλῇδας Med. 
1314. κλῇδας φυλάσσειν "Tr. 493. 
κλῇδες ἀνῆκαν ϑύρετρα Bac. 448. 

Κλιμακτήρ. πλήσασα κλιμακτῆρας εὐ- 
σφύρο ποδὸς Hel. 1586. 

Κλέμαξ. κέδρα παλαιὰν κλίμακ᾽ ἐκπέρα 
ποδὶ Ph. 100. μακραύχενος κλέμακος 
προσαμβάσεις ἔχων ib. 1180. κλέ. 
μακος ἀμείβων Es ἐνηλάτων βάϑρα 
ib. 1186. ἐπὲ κλέμακος δορὼν Iph. 
T. 1382... àró κλιμάκων Ph. 104. 
πηκτῶν κλιμάκων προσαμβάσεις ib. 
492. cf. Bac. 1911: ἐκ κλιμάκων ἐσ- 
φενδονᾶτο μέλη Ph. 1189. κλιμάκων 
opSozárev Sup. 497. εἰς ἄκρα κλι- 
μάκων ἐνήλατα db. 729. κλέμακας 
σπεύδοντες Iph. T. 1351. ἀμφὶ σεμ- 
νὰς κλέμακας---ϑεᾶς ib. 1462. ὥς τις 
-κλίμακας pan φόνῳ Rh. 73. 

Κλίνειν. ἔκλινε κέρας τὸ λαιὸν ἡμῶν 
Sup. 704. κλῆνόν μ᾽ ἐς εὐνὴν Or. 
227. cf. v. 811. κλίνατέ με ΑΙ. 268. 



KAYA 

κλῇξρα κλίνεται δόμων Her. F. 1030. 
κλίϑητι νῦν μοι Cy. 841. κλίϑητι καὶ 

πίωμεν Syl. fr. V. ]. κλινϑεὶς ἐς 80ac 

" Her. F. 956. ἐν κομήτῃ λειμῶνι κλι- 

ϑεῖσα Hip. 211. 
Κλίνη. κλίνης ἐν μέσῳ Hec. 1150. 
Κλισία. εἰς κλισίαν λύκων δολίην Iph. 
T. 857. ἐζεύξω κλισίαις ἄκοιτιν AL. 

997. κλισίας ὁπλοφύρες Iph. A. 189. 

τίν᾽ ἄνδρ᾽ ᾿Αχαιῶν---δτάσει ἐν κλισίαις 

Rh. 255. 
Κλίσις. τῆς βαρυδαίμονος ἄρϑρων κλί- 

σιος Tr. 113. 
Κλισμός. ἀποΞτᾶσα κλισμ Or. 1440. 

Κλιτύς. πάρα δροσερὰ πύργοις συνεχὴς 

κλιτὺς Hip. 227. cf. Cy. 50. σεμνὰ 

κλιτὺς Ὀλύμπϑ Bac. 409. δοχμιᾶν 

διὰ κλιτύων Al. 578. κλιτύων ἐν 

ἐσχάτοις Cy. 27. 
Κλέτων, nom. propr. viri. Epist.I. et V. 
KXotóc. τὸν χρύσεον κλοιὸν $opavra 

Cy. 183. 
KAóvoc. σκέψαι — kNóvov—V cyávrov 
Ion. 206. 

Κλοπαῖος. 8 κλοπαίαν---λαβὼν Al. 
1038. 

Κλοπή. κλοπῇ ἀφῖγμαι Ion. 1254. 

ϑεῶν κλοπαῖς Or. 1497. κλοπαῖς 

σύγγνωϑ᾽ ἐμαῖς Iph. T. 1400. κλο- 

παῖς ϑηρώμενον “Ἑλένην Hel. 1191. 
ἐπεὶ κλοπὰς σὰς ἐκ δόμων ἐδέξατο ib. 

1691. κλέπτεσα μύϑοις ἀϑλίεδς κλο- 

πὰς Her. F. 100. 

Κλύδων. πολλῆς ἔριδος συνέπεσε κλύ- 
δων Hec. 118. πόντε πελάγιος κλύδων 

ib. 701. ἐν κλύδωνι κείμεθα Ph. 866. 

ϑαλάσσιος κλύδων Med. 29. cf. Hip. 

448. εἰς ἄπορον κλύδωνα κακῶν Med. 

362. αὐτῷ σὺν κλύδωνι Hip. 1213. 

πολὺς κλύδων δορὸς Sup. 474. ἔγνω 
κλύδωνα πολεμέων προσκείμενον Iph. 

T.316. ἢν ἡ δέλτος ἐν κλύδωνι ἀφα- 

γὴς γένηται ib. 786. πρὸς ναὸν ἐκ- 

πίπτει κλύδων ib. 1196. δεινὸς κλύ- 

δων ib. 1379. λάβρῳ κλύδωνι 10. 
1393. κλύδων παλίῤῥες ib. 1397. 

57k ϑεῶν δύτηνος κλύδων Tr. 691. 

óc μὴ λύματ᾽ ἐκβάλλῃ κλύδων Hel. 

1287. πολέμιος κλύδων Ion. 60. ἐν 

κλύδωνι---πέπτωκα δεινῷ Her. F. 

1091. 
Κλυδώνιον. φανήσομαι ἐν κλυδωνίῳ 

Hec. 48. ὑγροῖσι κλυδωνίοις ἁλὸς 

Hel. 1225. 

KAvetv. 

KTYE 

ἐδ’ ἐγὼ κλύειν (sc. τάδε βέ- 
λομαι) Hec. 748, κλύει τις ; ib. 1094. 
σαφῆ μᾶλλον κλύειν Or. 640. g 

κλύεις εἴσω χϑονὸς τέκνων καλόντων 

ib. 1231. κλύω βοὴν ib. 1525. κλύειν 

ἐμδ ϑέλεις ; ib. 1576. ἀνάγκη c8 

κλύειν 10. 1577. κλύετέ pa, et τίς ἂν 

κλύοι σα Ph. 608. ἐ δοκῶν κλύειν 

Med. 67. εἰ ϑέμις κλύειν ib. 678. 

τίς κλύει σα Sec ἢ δαίμων ; ib. 1391. 

μὴ δόκει τότε κλύειν Hip. 119. σδ 

πυϑέσϑαι καὶ κλύειν βολοίμεϑ᾽ ἂν ib. 

270. o8 τάδ᾽, ἐκ ἐμ κλύεις ib. 352. 

ὁ aivoc ὅτος---σοι μᾶλλον ἀλγίων 

κλύειν ib. 482. ἰαχὰν κλύω ib. 584. 

τίνος κλύω ; 1b. 840. ἡ ποϑᾶσα πάντα 

καρδία κλύειν ib. 912. βρόμον φρι- 

κώδη κλύειν 10. 1202. δεινὰ ἐξαυδῶν 

κλύειν ib. 1239, κλύει τις ἣ τεναγμὸν 

—Al. 87. à πρέπει ϑοινωμένες κλύειν 

ssvayuüv ib. 553. δισσὰ ἦν μέλη 
κλύειν ib. 7635. ἐ σφαγίων κλύει 1b. 

978. ὄπω ϑέμις σοι τῆσδε προσφωνη- 

μάτων κλύειν ib. 1148. ὅταν κλύῃ 

κακῶς Sup. 436. κλύοιμ᾽ ἂν ib. 570. 

σὺ τῶν σῶν κλύεις τέκνων λόγες ib. 

1142. rà ᾿Αγαμέμνονος κλύεις ὠμὰ 

καὶ πάντολμα lph. A. 912. εἰκότα 

κλύεις ib. 1134. ἐδέ σοι κλύειν καλὸν 
Iph. T. 927. κλύεϊς αὐδὴν ϑεᾶς lb. 

1447. κλύε κόμπες κωδωνοκρότες Rh. 
383. κλύω μυχϑισμῶν νεκρῶν ib. 789. 

^ "- ν΄. 

γάμων τόδ᾽ ὡς κλύω μεῖζον κακὸν "Tr. | 

715. κλύετ᾽ ἐμᾶς. κλύετ᾽ αὐδᾶς Bac. 

576. κλύοις ἂν ἂν τι ib. 1270. μὺ5 

Sac συντομωτάτες kAvew Her. 785. 

κλύειν Savparoc πάρεςί σοι ib. 808. 

συμφορὰε---τὰς παρετώσας κλύω Hel. 

491. ἡδύ τοι μόχϑων κλύειν ib. 671. 

πολλὰ χρήτ᾽ ἐμθ κλύειν ib. 1463. 

ταῦτ᾽ à γέλως κλύειν ἐμοί ; Ion. 528. 

ψόφες κλύειν ib. 630. κακῶς σ᾽ ἐκ 

ἐατέον κλύειν Her. F. 1729008008 

1040. μέλος ἐμοὶ κλύειν φίλιον Her. 

F. 750. ἐδεὶς ϑεῶν ἐνοπὰς κλύει τᾶς 

δυσδαίμονος El. 198. φόνιον οἰμωγὴν 
« R- r , 

κλύω ib. 752. δεινὸν kai ϑεοῖσι κλύειν " 

ib. 1328. a? μειζόνων κλύδσι δυσσε- 

βετέρων Bel. fr. XXV. 11. κλύειν, 

τῶν κρεισσόνων Fr. inc. XLI. 2. ἐμ- 

avr8 κλύειν ἐπίταμαι Fr. inc. B. 19. 

Ι. μὴ κλύων Hec. 743. po3sc, ὧν 

κλύων ἀφικόμην ib. 967. ὀνείδη τάδε 

κλύων Or. 1238. κλύων τὰ δεινὰ καὶ 



KAQO 

κλύων αὐδῆς Hip. 86. 

κλύων Hip. fr. VIII. 2. 

κἀρετὴν τῆς mapS£ve Iph. A. 

|. Her. 537. 

DEI. 5. 
| Phi. fr. XIII. 3. 

κατ᾽ οἴκος kAveca Iph. A. 301. 

ἀπαγγελῶ Iph. T. 901. 
οἴκοϑεν kAveca Hel. 1208. 

τὸν Or. 373. 
ἔκλυες ὦ---τᾶς τυράννε πάϑεα Hip. 
262. ἔκλυον σαν ἀϑλίαν σε Iph. A. 
897. ἐκλύετε Περγάμων κτύπον ΤΥ. 

ὅμαδον ἔκλυον ἄλυρον Hel. 

KvZew.' ϑάλασσα κλύζει πάντα ràv- 
| ϑρώπων κακὰ Iph. T. 1193. εἰς ὦτα 
κλύζων Hip. 654. 
Vp αἰτεμένης κλῦϑί pe Hip. 872. 
ΜΕ]. 1238. κλῦτε Pelei fr. II. 
ὑταιμγήςτρα, uxor Agamemnonis. 

Or. 20. 71. 77. et 114. An. 885. et 

22. El. 9. etc. 

324. δαφνηφόρες Aaf&ca κλῶνας 

| ̂  Opaeípit δισσοῖν λεόντοιν ib. 1884. Κλωπικός. 
λόγῳ κλύων] 512. 

ib. 1004. et Melan. fr. I. Ὁ. à4— 
|. ἔδρασε, ϑαυμάσῃ κλύων ΑἹ. 155. 

κλύων τἀληϑὲς ib. 711. et τἀληϑῆ 
κακῶς κλύ- 

ovrt ΑἹ. 064, τόδε κλύων ἔπος συγνό- 
τατον Sup. 1160. κλύων εὐψυχίαν τε 

1561. 
(9, Tt χρὴ κλύοντά σε λέγειν Iph. T. 
. 7068. ὄνομα δὶς κλύων ib. 779. dev 
πρὸς αὐτῶν πλημμελὲς κλύων Rh. 

| 858. παρϑένο μέγαν λόγον κλύων 
[ κλύων λέγεις Hel. 116. 

| üjiov κλύων γόον μητρὸς El. 121]. 
- KMovra δεινὰ πρὸς κακιόνων Dic. fr. 

ἐξ ἐμθ τἀμὰ μαϑήσῃ κλύων 
κλύοντας, ὡς ϑύοι- 

| pev ξένας Iph. T. 278. τίνος κλύοντες ; 
| Cy. 119. γόων σῶν καὶ μακρῶν ὀδυρ- 
| μάτων kAveca Sofjvac Hec. 298. τὴν 
8 κλύεσαν, à) ὁρῶσαν Al. 405. κλύ- 
80Q τἄσδε σειρήνων λόγες An. 937. 

- Qusijvac γόος κλύοσα τῶνδε Sup. 288. 
πῦλις κακῶς kAveca ib. 880. τάδε 

$*oy- γῆς κλύεσα σῆς Ib. 1534. τάδε κλύοσ᾽ 
φέτιν τιν᾽ 
ἀντίφων᾽ 

ἐμῶν σεναγμάτων κλύδσαι Sup. 801. 
ἔκλυον ἁλικτύπων τινὸς--- ἀνόσιον φό- 

Sk ἔκλυον Ph. 926. 

KOIM 

Κλωτήρ. λίνα κλωτῆρα περιφέρει ΕὟ. 
inc. CCVI. 

Κλωςός. κλωςᾷ ἀμφιβόλοισι λινέοισι 
Tr.537. 

KAow. mav&pyov κλῶπα Al. 769. μὴ 
κλωπὸς αἴνει φωτὸς αἱμύλον δόρυ Rh. 
709. κλῶπες ἄνδρες ib. 645. cf. v. 
078. et 777. et Cy. 222. κα κλῶπες 
ἐσμὲν Hel. 560. 

Κνεφαῖος. ἀμφὶ ἀελίε κνεφαίαν ἱππό- 
σασιν Al. 595. 

KvéoaAXoc. κνεφάλλϑε 8X. ὑπερτείνεις 
πόδα Sci. fr. I. 2, 

Kvéóac. εὐφρόνης κνέφας Ph. 734. τὸ 
κατὰ γᾶς κνέφας μετοικεῖν Hip. 836. 
νύχιον κνέφας Τυν. 543. 
φας Bac. 510. 

Κνήμη. κνήμην διεπέρασεν ᾿Αργεῖον 
δόρυ Ph. 1403. 

Κνίζειν. εἴ σε μὴ κνίζοι λέχος Med. 
968. ὅστις τὴν ἐμὴν κνίζοι φρένα ib. 
299. τὸ βέλεσϑαί u^ ἔκνιζε Iph. A. 
330. ἡ σὺ κνίζῃ Med. 555. ἤν τι 
kv Sic An. 208. 

Κνισσᾷν. βωμὲς κνισσᾷν βαϑύτοισι 
προστροπαῖς ΑἸ. 1159. 

Κνώδαλον. δισσοῖν κνωδάλοιν Sup. 
146. 

Κνώσσιος. ταῦρον Κνώσσιον κατακτα- 
vov Her. F. 1327, 

CKÜTLOV κνέ- 

Κοῖλος. χοιράδος κοῖλον μυχὸν Σηπιά- 
δος An. 1266. cf. Tr. 84. Αὐλίδος 
κοίλδο μυχὸς Iph. A. 1600. τύμβο 
τάφρον ἐς κοίλην Al. 900. κοίλης ἀν- 
τίπηγος lon. 19. ἐκ κοίλης πέτρας 
ib. 31. κοίλης φλεβὸς ib. 1011. κοίλη, 
ὄρεσι περίδρομος Cresph. fr. XII. 9. 
τρίποδος ἐν κοίλῳ κύτει Sup. 1201. 
κοῖλον αὐλώνων βάϑος Rh. 112. νεὼς 
κοῖλον σκάφος Cy. 465. rà koia 
y«spóc Ph. 1420. κοίλοις ἐν ἄντροις 
Inus fr. XXII. |1116. Iph. A. 50. 417. etc. Iph. Τ᾿ Κοιλωπὸς ἁρμὸς Iph. T. 263. 

» - Eu LUN Κοιμᾷν. εἴϑε με κοιμάσειε ἅδε ἀνάγκα 
Hip. 1387. ἐν ζαχρύσοις δώμασιν 
κοιμώμενος Rh. 439. ἐκοιμήϑην βίᾳ 
σὺν δεσπόταισι An. 390. κλῶνα μυρσίνης ἔλαβε El. Κοιμίζειν. τὰν Ζεὺς ἀμφιπύρῳ κοιμίζει 
φλογμῷ Hec. 473. peyaXavopíay 
Vrepávopa κοιμίζεις Ph. 193. ἐπεὶ 
ἄγρυπνον ὄμμ᾽ ἐν εὐφρόνῃ ὄτ᾽ ἐκοίμισ᾽, 
ἔτ᾽ ἔβριξεν Rh. 895, ϑηκτὰ κοιμίσαι 

ἴζειν κλωπικαῖε ἕδραις Rh. 

ἩΨ  Ψ.Ψ ΨΌΝΗΡΨ 
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ξίφη ib. 669. πρὸς σῇσι πλευρῇς παῖς 

ἐμὴ κοιμίζεται Hec. 820. 

Κοινῇ, adverb. κατϑανόντοιν δέμας Sá- 

ψον κοινῇ Or. 1067. κοινῇ ταῦτα 

πάσχειν με δεῖ ib. 1074. τῆς γόσϑ 

τῆσδέ μοι κοινῇ μετασχὼν Hip. 731. 

κοινῇ τ᾽ ÉmAevca, δεῖ μὲ καὶ κοινῇ 

ϑανεῖν Iph. T. 675. ξυνέϑεσϑε κοινῇ 

τάδε Bac. 806. κοινῇ ξυνάψων δαῖτα 

Ion. 807. τὸ σῶμα κοινῇ τοῖς τέκνοις 

ἀπώλεσεν ib. 1228. κοινῇ δίδωμι r8TO 

. νῷν ἀμφοῖν ἔχειν ΕΠ. 252. χρὴ πόσει 

γυναῖκα κοινῇ τὰς τύχας φέρειν Phry. 

fr. XIII. 2. 

Kowóc. ἐπὶ τὸν κοινὸν Ἑλλήνων vó- 

pov Or. 495. κοινῷ ποδὲ Ph. 1333. 

κοινῷ ϑανάτῳ ib. 1492. κοινὸν ἐνυά- 

λιον ib. 1565... ὁ μῦϑος κοινὸς ἐδαμῶς 

ὅδε Hip. 609. κοινὸν φόρτον Sup. 20. 

κοινὸν ἐς ἅδην ib. 797. κοινὸς ἀγὼν 

Iph. A. 1096. κοινᾶ spar& 1b. 1591. 

κοινὸν ἀγγελῶν λόγον 'Yr. 238. κοινός 

ἐστιν ἐρανὸς πᾶσι βροτοῖς Hel. 912. 

τρίποδα κοινὸν “Ἑλλάδος Lon. 860. 

εἷς τις éci κοινὸς ἀνϑρώποις νόμος 

Die. fr. VIIL. 1. τύμβον κοινὸν Er. 

fr. I. 38. εἰς κοινὸς Aóyec ἔλϑωμεν 

Or. 1098. νόμοι κοινοὶ Sup. 431. 

κοινοὶ λόγοι ib. 849. cf. Tr. 54. et 

Bac. 714. κοινὸς αἰρόμενος «óvrsc Lon. 

199. κοινοὶ πότμοι El. 1305. νόμες 

κοινὸς Ἑλλάδος Antiop. fr. IV. 3. 

κοινῆς τραπέζης τυχὼν ἐμοὶ Hec. 793. 

cf. Or. 9. óc κοινὴν (sc. τὴν σὴν δύ- 

vaga) λάβω "Fr. 58. κοινῇ ἐκείνῃ 

Hel. 835. κοινὴν μηχανὴν σωτηρίας 

ib. 1040. κοινῆς τραπέζης δαῖτα πρὸς 

κοινὴν πεσὼν lon. 052. κοινὴν συμ- 

φορὰν Epist. IL. ᾿Αργείων κοινᾷ γνώ- 

pg Hec. 189. κοινὰν τὰν εὔκλειαν 

An. 801. κοινὰν χάριν ὄλβῳ Iph. T. 

455. κοινὰν τεκέων τύχαν Ion. 1101. 

κοινὰς ἀδελφῷ συμφορὰς κεκτημένην 

Or. 863. εἰς κοινὰς ἕδρας ib. 871. 

KOLY (C βραβείας Ph. 453. «aXaíspac 

κοινὰς An. 601. κοινὰς τὰς τύχας 

ἡγόμενος Sup. 226. τιμὰς κοινὰς 

Bac. 209. κοιναὶ ἡμῖν δωμάτων εὖ- 

πραξίαι Ion. 566. κοιναὶ πράξεις ΕΠ. 

1305. κοινὸν κακὸν Hec. 640. 8 

κοινὸν sparQ ib. 860. κοινὸν 

τόδε ib. 902. ἐῶ rar ἀσαφὲς ἐν κοινῷ 

σκοπεῖν Or. 27. κοινὸν ἔγκλημα ib. 

764. εἰς κοινόν τι, λέγειν 10. 772. 

πᾶσι 
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κοινὸν αἷμα Ph. 254. εἰς κοινὸν dépor | 

πατρίδι ib. 1023. λέξαντες eic κοινὸν, 

ib. 1228. κοινὸν τόδ᾽ ἄχος πᾶσι πο- 

λίταις ἦλϑεν Hip. 1462. cf. Alex. fr. 

XVIL 1. οἷς πένϑος ἐν κοινῷ τόδε; 

ΑΙ. 266. πάσης 'Βλλάδος κοινὸν τόδε, 

Sup. 538. ἐς κοινὸν ἀλγεῖν Iph. A.. 

408. κοινόν és εἰκάζειν τάδε Ib. 845. | 

πᾶσιν κοινὸν ib. 918. τὸ κοινὸν αὔ-. 

ἕειν ib. 967. πᾶσί μ᾽ Ἕλλησι κοινὸν. 

ἔτεκες ib. 1386. εἰς τὸ κοινὸν δὸς Iph. 

T. 673. κοινὸν ἔπος Tr. 55. εἰς τὸ 

κοινὸν εὐφρανεῖς φίλϑς ib. 696. ἅπασι, 

κοινὸν ῥῦμα Her. 261. δράσων τι | 

ρητὸν eic κοινὸν Hel. 1044. κοινῷ, 

δορὶ lon. 296. χρηπήριον κοινὸν lb. 

φίλων ἄχη Ph. 250. | 

ca χώρᾳ ib. 251. κοινὰ τέκεα ib. 294» 

κοινὰ βολεύματα ib. 699. κοινὰ χρῇ | 

para An. 37/7. πρὸς Td κοίν᾽ 
XP 
ἀπὸ 

βλέπειν Sup. 422. óc κοινὰ πράσσεσα 

Iph. T. 668. κοινὰ πράγματα 

1062. κοινὰ ἀγγέλματα "Tr. 706. 

τὰ κοινὰ χαίρων lon. 358. κοινοῖσιν 

αὐτοῖς χρώμεϑα 28]. fr. XIII. 45v. 

not. κοινὰ πάσχομεν πάντες Tem. fr. 

XV. 2: - 4 

Kowev. 
λόγον Med. 811. 
ἡμᾶς Iph. A. 44. τότῳ $8 μάντευμα 

κοινῶσαι ϑέλω Med. 685. κοινᾶσϑ | 

φυγῆς Ph. 1703. πένϑος γυναικοί 

τῆσδε κοινόσϑαι λέγω ΑΙ. 428. € 

καὶ σὺ kow& Cy. 296. ὡς ἂν τῆς τύχηι 

κοινώμεϑα ib. 630. ἵν᾽ ἐν μέρει χέχοι 

δίδωσι πολλαῖς εἷς ἀνὴρ κοινεμ a 

An. 216. r8 σᾶ παιδὸς αἵματοι 

κοινθμένην ib. 655. σοὶ λέχβε κοι; 

νϑμένην ib. 934. kouwep£vr rdc συμ 

φοράς σοι Ion. 608. cf. v. 808 

ὡς φίλῳ ὄντι σοι κοινώσομαι Med 

499. κοινώσῃ (2 sing. fut. 1. med. 

Aóysc; Vr. 6l. αἶσχος γυναιξὶ καὶ 

κεκοίνωνται ψόγον Μείδῃ, fr. XXVI 
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ex 
An. 38. 

| Κοινόφρων. κοινόφρων σοι ζῇν ϑέλοι 
| ἂν Iph. T. 1008 

| SEXE κοινόφρων TTD 
Kowoveiy. 
ἦ καὶ σὺ rác κοινωνεῖς φόνε ; ib. 159 
cf. An. 916. et Cy. 469. τῆσδε ko 
“γωνῶ τύχης Med.-302. 
᾿Κοινωνῇς τύχης Iph. T. 1067. 
κοιγώνει λόγων Hel. 709. 

| παισὶν αὐϑένταισι κοιν 
inc. III. 4. 

i Ion. 577. 

-N, 
ὠνῇ cóuov Fi 

τίς ἂν πατρός c φόνον ἐκοινῴῷ 
; El. 1048. 

᾽ - Ὁ ἐξαιτεῖ παίδων 
“γωνίαν Ph. 16. 
λοις κοινωνία; Ιρ h. T. 254. 

ἑκᾶσα τῷδ᾽ ἐκοινώϑην λέχει! 132. 

εἰς τὰς ᾿Αϑήνας 

κοινωνεῖν τάφο Or. 105; 

ε “Δ ^ ἣν ὡς ἂν καὶ σὺ 
^ 

σὺ 
elt 

ὅταν ric — 

κοινωνῶν πλάτης Hel. 
ὃς κακοῖς ἐκοινώνησεν Her. 

ἀρσένων κοι- | KoAa Ce. 
τίς ϑαλάσσης βεκό-, Or. 769. 
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κρυπτᾷ κοίτᾳ τῶν σῶν λεχέων ib. 154. νοσερᾶς δέμνια κοίτας ib. μ᾽] 181. vvxíav κοίταν ΒΒ, 22; , *, , Q , ] Ee tv Οἰκτροτάτᾳ ϑανάτο El. 158. 
plur. κοίτας 

, 

μελάϑρων 

κοίτᾳ 

3) 
ματεύων Ph. 419. Znvóc 

D. παρὰ κοίταις Hip. 749. 
νυμφίδιαι κοῖται A]. 249. λέκτρων t-| κοίτας ἐς ἐρήμες ib. 928. τίνες τὰς 
ἡμετέρας κοίτας πλάϑεσι; Rh. 14. ἔγρεσϑε κοιτᾶν ib. 532. 
"Ekropoc κοίτας ib. 576. 
τας ἔχειν "Tr. 494. 
vac8 κοίτας Ion. 155. 
rac 1b. 892. 

Kotroc. πᾶ τὸν ὑπ 
Rh. 740. 

τάσδ᾽ ἔφραζεν 
ἐν πέδῳ κοί- 

λείπεσιν Παρ- 
εἰς ἄντρα κοί- 

£5 - αἀσπίοιον κοῖτον ἰαύει ; 

8 προσήκομεν κολάζειν τοῖσδε 
ἂν κολάζῃ τήνδε An. 741. μὴ yévec| χρητὰ à κολάζομεν Sup. 575. τὴν κοινωνίαν ἔχοντι Rh. 904. ἐμῇ τε καὶ! ϑεὸν κόλαζε ΤΥ. 948. ὡς κολάζω τὸν πατρὸς κοινωνίᾳ Bac. 1275. κοινω- ἀδικᾶντά σε Dac. 1321-8 γάρ τι γίαν δύτηνον Her. F. 1363. Avypal| ϑανάτῳ τὰς κακὸς κολάζομεν Hel. τῶνδ᾽ ὅπλων κοινωνίαι ib. 1377. 1188. ἄλοχον κολάζειν προδότιν El. [03^ vóc. τῆς συμφορᾶς κοινωνὸς Ion. 1028. £st TOL καλὸν κακᾶς κολάζειν 49. ὅϑεν-- σὲ δαιτὶ κοινωνὸν καλῇ! Sci. fr. IV. 2. El 637 κακῶν κοινωνὸς εἶ Med. Κόλαξ. κολάκων ἀναπι τὴν κοινωνὸν 13. γάμων Her. F. 

184. cf. E]. 6 
73 

κοινωνῷ ξίφει Iph. 00. 

2 μπλάγναι τὸν οἶκον Epist. IV. 
Κόλασμα Sis. fr. T. 4. 
KoXaeüc. τέτων κολαςξὴν Sup. 255. 

γος. τὸν γεωςὶ koípavoy Ph. 1637. 
οίρανος x3ovóc Med. 71. AI. 510. 
t Iph. T. 1080. et κοίρανον x3. Iph. 

κολαςτὴς τῶν κακῶν ib. 841]. τῶν φρο- νημάτων ὁ Ζεὺς κολατὴς τῶν ἄγαν 
ὑπερφρόνων Her. 389. cf. Fr. inc. B. 

vóusc ϑέσϑαι κολαΞξὰς Sis. fr. I. 1287. et Her. F. 138. κοιράνῳ 
"νϑίῳ Al. 494. δαιμόνων τῷ κοι- 

νῷ ib. 1143. δώμασι κοιράνα Dan. 
ὃν ἐχϑρὰ γαίας κοιράνοις καϑέξαμαι 
le κοιράγοις χϑονὸς ib. 936. ! κοιράνες X3. ib. 1299, 
ς εὖ $pov&et κοιράνοις ΑἹ. 
TO jj, 

208. à 
SC. τύχη) πάρεςι κοιράνοις ib. 
χαιῶν κοί 

Ἄς 1591. κοιράνοισι γαμβρὸν w Rh. 198. ἐν κοιράνοισι Πυ- κοῖς saSeic Ion. 1219. μὴ νεῖκος 
Ιβάνοις τίϑε Dic. fr. V. ]. κοιρά-  συγεῖν CEn. fr. XI. 
τη. ἔῤῥιψεν αὑτὴν ἐς κοίτην ΑἹ. 

ἀπελϑὼν εἰς κοίτην Rh. 779. dor. κοίτα. ὀλέϑριον κοίταν 
BÉ aco κοίτας Or. 143. 

55 κοίτας ἔρως Med. 151. 
ἵνῶρθ κοίτας ὀλέσασα λέκτρον ib. * Τειρομέναν νοσερᾷ κοίτᾳ Hip.|K 

Κολλητός. 
ὄ τι πάν-Κολέειν. 

pavot κοινῇ ςρατῷ ) Κόλπος. 

Hec. Κολπώδης. 
τᾶς) Εὐβοίας Iph. A, 120 
Tüc ΚΚολχίς. 

Κολεός. φάσγανον ἐξεῖλκε κολεξ Hec. 
2944. ἔϑηκεν ὀξὺ φάσγανον σπάσας κολεῶν ἔσωϑεν Iph. A. 1567. 

κολλητῶν ὄχων Hip. 1925. 
ὅστις δῆμον κολϑει Alcmen. 5r. IV. 9. πάντας---σπάϑῃ κολόων $acyáre μελανδέτε Eu. fr. ÍI. 2. 
ἐν κόλποισιν Ἑλλάδος νεὼς Iph. T. 1292, Μόσας δ ἀκηράτων δινηϑεὶς κόλπων Rh. 354. Τροίας ἐν 

κόλποις "Tr. 130. ἐν κόλποις Λήδας Hel. 1159. «εἰ εἰς κόλπες κρόκεα πέταλα φάρεσιν ἔδρεπον lon. 888. κόλποισι τὸν ϑεὸν εἰσρέοντ᾽ ἐδέξατο 
Dan. 34. 

πρὸς τὰν κολπώδη πτέρυγ᾽ 

τᾶς Ovsára Κολχέδος Med. 
132. 

όλχοι. Κόλχων ἐς aiav Med. 2. 
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KoXovóc ἱερὸς Ph. 1701. 

Κομᾷν. βοκόλον, κομῶντα κισσῷ An- 

tiop. fr. XXXII. 2. 
Κόμη. κόμης κατεῖχον (sc. ἐμὲ) Hec. 

1166. κόμης ἀπαρχὰς $épsca Or. 

96. αὐχμώδη κόμην ib. 220. κατ- 

ὀπτρῳ σχηματίζεται κόμην Med. 1161. 

χρυσέας κόμης ἀνάδημα Hip. 82. οἵ. 

El. 882. κόμης ἀποσπασϑεῖσα Án. 

403. τῆσδ᾽ ἐπισπάσας κόμης ib. 711. 

cf. Tr. 882. et Hel. 115. εὔκοσμος 

κόμην Bac. 285. κόμην ἐπὶ σῷ κρατὶ 

ταναὸν ἐκτενῶ ib. 829. βοςρύχϑε ξαν- 

ϑῆς κόμης Hel. 1240. τὰς ἀκηράτες 

mAókec κόμης Ion. 1267. ὁ ῥίψεϑ᾽ 

dós τάσδε περιβολὰς κόμης Her. F 

562. κόμης ἀπηρξάμην El. 91. κό- 

μῆς ἀγάλματα ib. 871. κόμης ξαν- 

ϑίσματα Dan. fr. V. 2. κόμη μόνον 

καὶ σάρκες Fr. inc. LI. 2. κόμην 

ἔχων κεκαρμένην Epist. III. v. not. 

2) dor. κόμα. ἐμὰν λευκόχροα xeípo- 

μαι κόμαν Ph.327. κράδεμνα Ow&ca 

κόμας ἀπ᾽ ἐμᾶς ib. 1497. ξανϑᾷ ἀμ- 

φὶ κόμᾳ Med. 980. σπάραγμα κόμας 

An. 827. 8 σπαράξομαι κόμαν ; 10. 

1210. -έφανοι κόμας Sup. 074. ἐπεὶ 

ἔσεισε κόμαν Iph. T. 1270. μίτραν 

κόμας ἄπο ἔῤῥιψεν Bac. 1119. πινα- 

àv κόμαν El. 184. τὰν κόμαν ἐγὼ 

ib. 1209. 3) plur. & μοι γένοιτο 

φϑόγγος ἐν ---κόμαισι Hec. 837. λάβε 

κόμας ἐμὰς Or. 118. ἐς κόμας δακτύ- 

Asc δικὼν ib. 1469. κόμαι εἰς ὄλυμ- 

πον Ph. 1191. κόμας κερδνταί σοι 

Hip. 1426. ὦ ἕξανϑαὶ κόμαι Iph. A. 

681. cf. Iph. T. 5l. τίς p εὑπλο- 

κάμες κόμας ἀπολωτιεῖ ; Iph. A. 791. 

πρὶν σπαράξεσϑαι κόμας ib. 1459. óa- 

Kpva kai κόμας δότω τάφῳ Iph. T. 

703. κόμας σὰς μητρὶ ὃδσα σῇ ib. 

820. ἀνασείοντα κόμας Bac. 24]. 

καϑεῖσαν εἰς Opec κόμας ib. 694. 

ἀπὸ παρϑένοι κόμας ἔϑεντο Hel. 372. 

ἐκ κρατὸς κόμας ἀπέϑρισας ib. 1204. 

kdpa, ca συγχέω κόμαις óp8 Thes. fr. 

I. 1. 
ἹΚομήτηςε. ἐν κομήτῃ λειμῶνι Hip. 210. 

ϑύρσον κισσῷ κομήτην ἐξανέτεφον Bac. 

1053. 5 

Κομίζειν. κόμιζέ με Hec. 432. et Ion. 

738. ἅτις ποντοπόρδς κομίζεις ἀκάτες 

Hee: 445. κόμιζε τὸν Μενοικέως Ph. 

697. νεκρῶν τῶνδε τὸν μὲν εἰς δόμες 

b.| psc κακῶν Hip. 1069. κομίζων ξ 
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χρεὼν κομίζειν ib.1622. κόμιζε σαυτὴν 

δόμων ἔσω ib. 1630. εἰς δόμβε τήνδε 

κομίζετε ib. 1654. κόμιζ᾽ ᾿Ιάσονα Med. 

820. χρεὼν κόσμον κομίζειν δεῦρο 

10. 951. πῶς κομίζειν χρὴ τὸν ἄϑλιον ; 

Hip. 1261. cf. v. 1265. ὅϑεν κομί- 

ζω τήνδε Al. 1031. κόμιζε ἀπ᾿ ὀμμά- 

των γυναῖκα τήνδε ib. 1067. γεκρδς 

κομίζετε ; Sup. 754. cf. An. 1265. 

pu ὃῷς vd)! ósü — παισὶν κομίζειν 

Sup. 1185. σφραγῖδα; ἣν ἐπὶ δέλτῳ 

τῇδε κομίζεις Iph. A. 156. ἐπὶ σφα- 

γὰς κομίζω νιν 10. 906. κόμιζε rà 

E£yec Iph. T. 342. μόνας δή p 

᾿Αχαιοὶ κομίζεσι ἼΥ. 1098. κομίζετ 

ἀϑλίῳ κόσμον νεκρῷ ib. 1200. κό 

μιζε διὰ μέσης με Θηβαίας χϑονὸ, 

Bac. 959. μόνος póvo κόμιζε 0p 

ϑμίδος σκάφος Cy. 361. τ vor ἐ 

χερὶ σᾷ κομίζεις γεοτρεφεῖς ρος 

Her. 95. ἐφέξιον φλόγ᾽ εἰς δόμδς Ko 

μίζετε Hel. 878. ὡς κομίζοις οἶκο 

εὐγενέτατον Ion. 1562. κόμιζ' αὐτὴ 

ἐκ δωμάτων Her. F. 720. γυνα T 

λυμεῶνας ἕένες κομίζων καὶ ξυνοικ 

ρὸν ἐκ πόντϑ πόδα An. 1200. “96 

των κομίζων S, ὕβρις 8c ἀπώλει 

Sup. 495. Θησέα κομίζων Her.- 

619. γεκρὸν τόνδε μοι ἥκεις κομίζοο 

Hec. 672. τήνδε κομίζεσ᾽ «ἔξω μεὶ ι 

ϑρων Hip. 172. παῖδα κομίζεσ᾽ £ 

ϑάδε Iph. A. 147. ὑπόσροφον v r 

δα Σπάρτῃ κομίζεσα ib. 1205. «p 

ἄνακτα τῆσδε γῆς κομίζομέν ( 

ἐκομίζ.) νιν Iph. T. 994. coi σφάγι 

ἐκόμισ᾽ ἐκ Φρυγῶν ; Or. 1614. αὖτ 

σφαγῆ δύτηνον ἐκόμισ᾽ ἐν χεροῖν P 

1320. ἐκόμισε παῖδα Iph. A. 43 

j p ἐκόμισ᾽ ἐκ δόμων ib. 884. 

ἐκ βαρβάρων ἐκόμισα Bac. ὅ7. 

μίσαι παῖδας ᾿Αργείων -ϑέλων δὲ 

126. τὰν Ἑλέναν ἐκ Πριάμβ Kopf 

ϑέλων εἰς γᾶν Ἑλλάδα Iph. A- 7; 

τῶνδ᾽ ἔξω kopile τειχέων Fh. ὑ: 

δόξαν ἐσϑλὴν κομίζεται Hip. 4 

τήνδ᾽ ἐμὴν κομίζομαι λαβὼν ἀδελᾳ 

Iph. Τ. 1362. κομίζομαι b 

Savóvra παῖδα Bac. 1223. » 

Φρυγῶν κομίζομαι Hel. 579. πῶ. 

κομίζῃ παῖδ᾽ ἀλητεύοντα σὸν; 

1113. τέκνων ϑνατῶν κόμισαι ee 

Sup. 278. κόμισαί μ᾽ c" Apyoe ^ 

T. 774. ἔξω κομίσασϑ᾽ οἰκῶν 
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-167. κόμισαί M εἰς doe ib. 589. 
ἐκομίσϑη ᾿Αϑήναζεν ἡ γενομένη σοι 
συμφορὰ Epist. II. κομιζόμενοι συν- 
τόμως Epist. V. κομισϑεῖσ᾽ αἰχμά- 
λωτος Tr. 35. 

Kojuzfjp. πομπὸς καὶ κομιτῆρας κόρης 
- Hec. 222. 
Κομιτής. Aafláca — κομιτήν σα An. 
1269. νεκρῶν κομιτὴν γενέσϑαι Sup. 
“25. 
Κόμιτρον. ἀϑλία κυνὸς κόμιτρα Her. 
FR. 1387. 
Κομπάζειν. κομπάζειν μάτην Hip. 
978. κομπάζειν χρεὼν Bac. 1905. 
τοσόνδ᾽ ἐκόμπασε Ph. 1181. 
δέιεν ἄν ποτε Tr. 478. 
ἀρίτην ἔτι κομπάσαι λαβεῖν ΑἹ. 325. 

κομπά- 

μέγιτον κομπάσαι πάρεςί σοι Dac.|Kopeiv. 
tpyov χρή τι κομπάσαι Κορεύειν. EI. εἰ πάρ 

PER. fr. I. 14. κρείσσον᾽ ᾿Αρτέμιδος 
εἶναι κομπάσαντα Bac. 340. τίνος 
παῖς πατρὸς κομπάζεται; Al. 500. 
ὃς dve" ὄλβε μέγας ἐκομπάσϑη ποτὲ 

4. 

ὡς σὺ κομπεῖς Or. 570. et 
et 876. ἐκ τῶν καλῶν 

Κομπϑσι τοῖσι Θεσσαλοῖς εἶναι τόδε 
ἘΠ. 815. κόμπει (i. e. ἐκόμπει) μά- 
τὴν Sup. 127. 
wpmoc, subst. κόμπῳ μεταρσίῳ An. 
1221. κόμπε χάριν Tr. 1038. ὁ κόμ- 
roc δδεὶς Bac. 461. τόδ᾽ à κόμπῳ 
λέγω Hel. 400. μέγας ὁ κόμπος Her. 

. 1110, γλώσσης κόμποι Hec. 627. 
κὰν πιϑοίμην τοῖσι σοῖς κόμποις Hip. 

90. ὅτοι μ᾽ ἐπαίρεις τοῖς σοῖσι κόμ- 
τοῖς Sup. 582. κλύε κόμπος κωδωνο- 
ἱρότος Rh. 383. κόμπες ἐκβαλὼν Tr. 
180. cf. Her. F. 148. κόμποι καὶ 
ιόγων εὐμορφίαι Cy. 316. 
?uróc, adject. Ph. 603. 
μψός. κομψός γ᾽ ὁ κῆρυξ Sup. 426. 
B. γενήσῃ Cy. 314. τρίβων εἶ 
& κομψὰ Rh. 625. κομψὰ ϑηλειῶν 
πὴ 'Tr. 646. τὰ κομψὰ ποικίλοι ZEol. 
" VII.2. τὰ κομψὰ σοφίσματα An- 
lop. fr. XXXIII. 5, 
Mía. ἁνίκ᾽ ἔλειπον ἄτυ τε--ἐν κο- 
πὸ An. 112. εἴϑε με ἔναρον ἐν 
ἡνέαισιν Sup. 821 
vic. ἸἸδαία κόνις Hec. 395. κόνει 
ὕ"ρᾶσα δύτηνον κάρα ib. 400. à τις 
udi 

758, 
τῷδ᾽ ὑγρὰν ϑήσει κόνιν Ph. 
τὴν cic ἐρανὸν κονιν προσαν- 

σοὶ γυναῖκ᾽ | Kózrav. 

pic κόρα Hec. 934. 
αἴνιγμ᾽ ἀσύνετον Ph. 
Aar&c Hip. 63. cf. v. 1092. et 1137. 
σύγκασι κόρα Al. 419. 
An. 128. cf. v. 490. 
κόρας ib. 145. cf. Iph 
Νηρηὶ κόρα Iph. A. 1062. Τυνδαρὶς 
κόρα ib. 1335. 
5206. 
Tüc ϑεσπιῳδᾷ κόρας Hel. 522. 
χρυσεοτέφανον κόραν Ion. 1085. 

KOPH 

τέλλοσαν Sup. 688. κόνις ἴσα καπνῷ 
1r..1320. τάδ᾽ ὄμματα μέτετιν ἡμῶν 
κόνιος Cy. 637. κελαινὰ ἀμφὶ νῶ᾽ 
ἵετο κόνις El. 478. 

Κοντός. ἔχων χέρ᾽ ἐπὶ κοντῷ ΑἹ. 254. 
κοντοῖς πρώρας εἶχον Iph. T. 1350. 

Κόπις, masc. orator] vanus et nugax. 
Hec. 134. 

Korzic, ftem. culter. 9449 ἀντὶ Δω- 
ρικῆς οἴσει τις ἡμῖν κοπίδα El. 837. 
κοπίδας ϑήξεις μαχαίρας Cy. 240. 

Κόπος. κόπῳ πάρειμι Ph. 859. κόπῳ 
δαμέντες Rh. 764... ἀδιπα ὕπο. κα. 
ρεῖται Bac. 634. εὕδειν ἐκ κόπων 
ἀρειφάτων Rh. 124. 

κόπτει El. 838. κόπτων Cy. 
371. 

βορᾶς κορεσϑεὶς Hip. 112. 
πῶς κορευϑήσῃ καλῶς ; ΑΙ. 

314. 
Kópevpa. παρϑένεια κορεύματα A]. 

76. 
Κόρη, et dor. κόρα, 1) puella, filia. τῆς 
δυτήνα κόρης Hec. 46. 
σῆς Sávaroc ib. 394. j| τύραννος kó- 
p? Med. 1125. Διὸς κόρην Hip. 15. 
Λητᾶς κόρη ib. 1285. et Iph. T. 1398. 
τὴν κόρην Δήμητρος Al. 359. et ita 
κόρη simpliciter Proserpinam deno- 
tat ib. 855. et Sup. 34. κόρη μίγνυ- 
ται ἀδελφῷ An. 175. Σπαρτιατίδων 
κόρη ib. 597. Μενέλεω κόρην ib. 898. 
et Μεν. κόρη ib. 1050. Νηρέως κόρη 
ib. 1225. et Iph. A. 701 Τυνδαρὶς 
κόρη Iph. A. 61. et Iph. T. 1319. 
τῆς Διὸς κόρης ἄγαλμα ib. 1384. 
ἔρως ἐνϑέα κόρης Tr. 255. cf, El. 
1032. βακχεύεσαν κόρην Tr. 341. 
ἡ Κάδμε κόρη Bac. 2. κόρην ἔρημον 
Her. 524. Θεςιὰς κόρη Hel.. 132. 
ἄῤῥητος κόρη Alex. fr. XXI. παρ- 
ἐνικὴν κόρην Epig. 1. 3. Λάκαινα 

κόρα Hec. 652. cf. Or. 1439. Δω- 
παρϑένε κόρας 
172]. ὦ κόρα 

ἅλις κόρης 

Ἰλιὰς κόρα 
- - Ν 

παις τᾶς Διὸς 

6n. 789.5: 

διογενεῖ kópa Tr. 
kópac ἔργα Παλλάδος ib. 561. 

τὰν 
κό- 

3B 
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pac ἀρείας Her. F. 413. βαρβάρε 

κόρας λάφυρα ib. 417. 'Γρφάδες κό- 

ραι Hec. 485. κόραι Φρυγῶν ib. 1063. 

et Tr. 339. Τρῴων κόραι Hec. 1152. 

Tüc aipareT8c kal δρακοντώδεις κό- 

pac Or. 200. νυκτὶ προσφερεῖς κό- 

ρας ib. 408. Πελιάδας κόρας Med. 

9. τριτάλαιναι κόραι Hip. 740. κό- 

pat ἄζυγες ib. 1420. '"Apysíac kó- 

ρας Sup. 135. cf. v. 1073. et Dan. 

23. ϑήσει κόρας πολυκλαύτος Iph. 

A. 779. πεντήκοντα κορᾶν τῶν Νη- 

ρήδων χοροὶ Iph. T. 427. πηγαίαις 

κόραις Kh. 929. Káóps κόραι Dac. 

976. et 1087. -χϑονὸς κόραι Hel. 

167. ᾿Ἑλλανίδες κόραι ib. 193. κό- 

pac Δευκιππίδας ib. 1481. Nmpéoc 

ἁγναὶ κόραι ib. 1601. ᾿Αγραύλε kó- 

pat τρίγονοι Ion. 496. ὑμνῳδὲς κό- 

ρας Her. F. 394. ᾿Ασωπίδες κόραι 

ib. 785. 2) κόραι, pupillae oculorum. 

ὃκ ἂν δυναίμην προσβλέπειν σ᾽ ὁρ- 

ϑαῖς κόραις Hec. 972. 8 ποτ᾽ ὄμμα 

λαμπρὸν ἐνθήσεις κόραις 10. 1045. 

αἱμάξας κόρας ib. 1117. εὐ 8}. 962. 

τὰς ταλαιπώρες κόρας κεντδσιν Hec. 

1170. λεπτὰ λεύσσω κόραις Or. 224. 

ὀμμάτων ξηραῖς κόραις ib. 389. γεέ- 

povroc ὀμμάτων φεύγων κόρας 10. 

469. δόχμια κόρας διάφερ᾽ ὀμμάτων 

ib. 1261. κόραισι δίδοτε διὰ [Jospo- 

xov πάντῃ ib. 1267. σκυϑρωπὲς ὁμ- 

μάτων ἕξω κόρας ib. 1319. δεργμά- 

των κύραισι πολυπλάνοις Ph. 664. 

διαδόντες κόρας ib. 1380. ὀμμάτων 

ἄπο κόρας τρέφεσαν Med. 1175. δα- 

κρύοισιν κόρας so An. 533. τί σιγῇ 

δακρύοις τέγγεις kópac ; Iph. A. 1434. 

ξυνάψαις βλέφαρα βασιλείοις κόραις 

Bac. 746. διήνεγκαν κόρας ib. 1085. 

&aspópsc κόρας ἑλίσσεσα ib. 1121. cf. 

Her. F. 868. 4owe$ópsc ὀλεῖ κόρας 

Cy. 608. cál8eci κόραι δακρύοισιν 

ἐμαὶ lon. 876. τί συναμπίσχῃ kó- 

pac; Her. F. 1111. πρὸς αἰϑέρ᾽ ἐξα- 

μίλλησαι κόραις Hyp. fr. XI. 1. διόλ- 

λυμεν κόρας CEdip. fr. III. 2. Re- 

liquas hujus voc. formas, κόρα et k&pr 

vid. infra suo loco. 

Κορίνϑιος. τῷ Κορινϑίῳ ξένῳ St. fr. 

IV. 2. γῆν Κορινϑίαν Med. 10. cf. 

v. 70. 702. et 916. Κορινϑίας παι- 

δὸς Sci. fr. I. 1. | Kopíy Stat γυναῖκες 

Med. 214. 

KOZM 

ἹΚορμός. κορμὲς φέροντες πευκίνες Hec. | 

575. ὑψηλῆς δρυὸς κορμὲς πλατείας 

Cy. 383. cf. Her. F. 242. κορμδς 

ναυτικὸς Hel. 1617. 

Κόροιβος, nom. propr. viri. Rh. 539. 

Kópoc, 1) puer, adolescens, filius. xó- 

poc ἀξιόϑρηνος Al. 907. δόμοις ἄρ- 

σεν᾽ ἐντίκτω κόρον An. 24. διογενεῖ, 

κόρῳ μονοτέκνε Ἰρόκνης Her. F. 1021. 

ἀμφιμάτορας κόρες An. 467. νεκρῶν. 

τῶν ὀλωλότων κόροι Sup. 107. λε- 

κτὸς ᾿Αϑηναίων κόρες ib. 356. veorps- 

φεῖς κόρες Her. 93. οἱ Τυνδάρειοι, 

κόροι Hel. 136. κόροι λεύκιπποι ib. 

645. ἔνοπλοι γῆς ᾿Αϑηναίων κόροι" 

Her. F. 1104. σώσας kópsc δὶς ἑπτὰ 

ib. 1326. ᾿Αγήνορος κόροι Phry. fr. 

II.1. 2) satietas. ἐπεὶ πολλῶν δα- 

κρύων εἶχεν κόρον Al. 188. κόρος 

πάντων Antiop. fr. XXVII. 1. δὲ 

isl τις τότα κόρος Epist. IV. κόρες 

Exo ἐμῶν κακῶν Ph. 1739. 

Κορύβαντες Bac. 125. ἐκ σεμνῶν Ko-. 

ρυβάντων Hip. 143. | 

Κόρυμβον. ἀμφὶ ναῶν κόρυμβα Yph. 

A. 958. Ι 
Κορύνη. ὅὕπλισμα δεινῆς κορύνης Sup | 

/15. | 

Κόρυς. ἀρτιγένυν ὑπὸ κόρυϑ᾽ ἁπαλόύ:, 

τριχα--- βάλλει Bac. 1184. | 

Κορύσσειν. φιλαιμάτες ἀλκὰς κορύσ', 

σοντα Rh. 933. χρυσέων ὅπλων Kt. 

κορυϑμένος Iph. A. 1073. ἔριδι sv. 

γερᾷ κεκορυϑ μένον εὐμορφίας Απ. 279. 

ἹΚορυφὴ et dor. υφά. κορυφῆς ὑπερτέλ. 

λοντα πέτρον Or. 6. κορυφὴ Seo. 

Fr. inc. CLXIL 1. ὑπὲρ ἄκρας τύμ, 
βε κορυφᾶς Hec. 94. τὰν Ilapvágto 

κορυφὰιν Iph. T. 1244. δίπορον ΚΟ. 

ρυφὰν Tr. 1097. ὑπὲρ κορυφᾶς TO - 

ἐχϑρῶν Bac. 877. et 897. Ἰλιάσι, 

ἐν κορυφαῖς ΤΥ. 1256. κορυφαῖς Kw. 

ρυκίαις Bac. 559. κορυφαῖς VTO 

λὼν ὦμον ib. 948. Παρνησιάδες ἄβι | 

τοι κορυφαὶ Ion. 86. κατ᾽ e d 

κορυφὰς Διὸς 1b. 457. 

Κοσμεῖν. χρεὼν κοσμεῖν γυναῖκας τὰ 

γυναικείας φύσεις An. 957. σκεῦ; 

τῇδε T8 χάριν κοσμεῖς δέμας ; Su] 

1054. κόσμει συμμάχβςε Rh. 138. 6 

κόσμει. Dac. 939. ὃς κοσμεῖ rdc 

Hel. 1430. οἱ μηχαναῖς κοσμϑσι (8 

τὰ ἄδικα) lon. 834. X«áprgwieAe 
xsc' κείνην κόσμει Tel. fr. ΣᾺ 
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| Σαλαμῖνα κοσμῶν rar, ρέδα Meleag. fr. 
KL.3. τὸ σὸν κακὸν κοσμᾶσα Tr. 

| 982.. φίλοι ἐκόσμον τῆσδε πρόμον 
| X9ovóc Ph. 1250.. εὖ τέσδ᾽ ἐκόσμη-. 

| σᾶς λόγες Med. 576. ὅταν σὺ κοσμή- 
σῆς νέκυν Tr. 1147. γῆς κοσμῆσαι 
τάφῳ An. 1161. μή σε κοσμῆσαι κα- 
τ Her. 568. ἀντίπαλον χαλκῷ 
κοσμήσας Ph. 804. sépavov ἐξ ἀκη- 

] páre- λειμῶνος κοσμήσας Hip. 74. 
|"Ape τῷ κατ᾽ ἐμὲ κοσμήσω δορὶ Iph. 
| A. 931. vid. not. Svyarpi κοσμήσων 

]lka κοσμήσων e«pa- 
σμεῖσϑ᾽ ἔσω μολόν- 
ἐξότι πέπλοις κοσ- 

᾿μεῖσϑε σῶμα ib. 703. ἐπεὶ χαλκοῖς 
σῶμ᾽ ἐκοσμήσανϑ᾽ ὕπλοις Ph. 1968. 
! ὅπλοις κοσμησάμενοι Rh. 994. TOÍC 
TÉ ϑεῦ κοσμέμεϑ᾽, $ δολεύομεν Lon. 
1927. σκύλοισι ϑεῶν κεκόσμηνται δό- 
"μοι Φρυγίοις El. 1000. κοσμηϑεὶς 
ὅπλοις Ph. 868. σεφάνοισι κοσμη- 
ὑϑέντες lon. 1169. χλωροκόμῳ ςε- 

KO 

AT ».. , τὸν ἀΐδα κόσμον 
, 

' 3 , κόσμον προστιϑεὶς ἀγάλ- 
tart καλὸν κακίτῳ Hip. 631. κόσμος 
ἴτοιμος ΑἹ. 147. cf. v. 159. 616. 621. 
ἢ 634. ἐσϑῆτι kal κόσμῳ πρέπει 

κόσμον χρυσέας χλιδῆς 
τὰ φϑιτῶν τοῖς ὁρῶσι κό- 

κόσμον φυλάττοσα ib. 
κόσμος Ó μυριοπληϑὴς Iph. A. 
πολύν cot κόσμον ἐνθήσω τάφῳ 

ποίων δώρων κόσμον 
Rh. 403. λιπαραῖσι 

e ἐπέμψαμεν ; 

er. F. 329. 334. et 548. 
γῆς «éóavoc àvópóc.d κακᾶ 
EI. ϑεῶν ϑνητες κόσ 

|t φέρειν Fr. ine. XXIX. 

nf 

κόσμος 
Antiop. 

μον 8 πρέ- 
ον ἀϑὰ- 

ὕσεως κόσμον ἀγήρω" eorund. 
θ. ϑεᾶς κόσμες Iph. T. 1223. 

Κόρη et κέ 

Képipoc. 

Keporókoc. 

KOY6 

Κύόσσαβος, vel κότταβος. ἄϑλα kor- τάβων διδὲς CEnei fr. VIII. 3. πο- 
λὺς κοσσάβων ἀραγμὸς Pli. fr. IV. I4 

Kóroc. μή μοι κότον ϑῇς Rh. 827. 
Kepá. κερᾷ Svyarpóc πεν ίμῳ κεκαρ- 
μένος Or. 458. καρᾷ ξυρήκει Al. 
429. et Tr. 141. τί χρῆμα κθρᾷ τῆδε 
mevSíuo πρέπεις; ΑἹ. 515. kepav βλέ- 
πεις 10. 821. cf. v. 830. kepai Sup. 
97. πένϑιμοι kepal ib. 974. γυναι- 
κείοις kapaist καὶ ϑρήνοισι Hel. 1060. 

ρα; pro κόρη. κάρη Διώνης 
Hel. 1104. ὦ κόρα Hip. 141. Af- 
δας & τλάμων κόρα Iph. T. 210. τῷ 
τᾶς Νηρέως κέρας ib. 217. ἔνϑα κά- 
ρα διατέγγει βωμὲς ib. 403. ϑεᾶς 
ἀμφίπολον κάραν ib. 1114. Μέροπος 
Τιτανίδα κόραν Hel. 388. τᾶς ἀῤ- 
pire κόρας ib. 1323. ᾿Αγαμέμνονος 
κόρα El. 116. κακόφρων κόρα ib. 482, 
ἅ μ᾽ ἔτικτε κόραν ib. 1183. κϑραι 
An. 1228. ΕΟ, 145. τὰν Δηλιάσι 
κθραισιν Hec. 462. μετὰ καρῶν Hel. φάνῳ δάφνας κοσμηϑεῖσαν Iph. A.| 1330. πεντήκοντα kapau Νηρέος Ion. 700. 1081. 

jómuoc. ἐδὲ κόσμον iv χεροῖν ἔχων Κόρητες. ὦ ϑαλάμευμα Κερήτων Bac. Ηρ. 578 κόσμον ἀγείρασα ib. 615.| 190. Κορήτων Βάκχος ἐκλήϑην Cret. λαβᾶσα κόσμον Med. 787. cf. v. 951.) fr A LIA. 
σίδαρον κέριμον Or. 964. 

ἄρασσε κρᾶτα κέριμον Tr. 279. κε. 
ρίμης τριχὸς El. 521. 

Kapoc, poét. pro κόρος. ἔτεκες καὶ σὺ 
x8pov Sup. 55. cf. Ion. 808, τῷ 
Μαίας ἀγροτῆρι κέρῳ El. 463. τοῖν 
ἀγαϑοῖν ξύγγονε κόροιν Διὸς ib. 990. 
ὃς ἀπώλεσα κέρες Sup. 274. ἑπτὰ 
k&psc ἐγεινάμεϑα ib. 963. οἱ Octa 
x&po. Meleag. fr. VI. 7. 

K8DOTÓKOLC £v ᾿Αργείαις 
Sup. 957. 

ύσμον ᾿Αϑήναις "Tr. 801. κομέζετ᾽ |Keporpóóoc. ἝἙλλάδι κθροτρόφῳ ΤΥ. ϑλίῳ κόσμον νεκρῷ ib. 1200. cf. v.| 565. xeporpóóor ϑεὰν Bac. 420. | τὸ δεύτερον σχῆμα T8 κόσμο Κεφίζειν. δύτηνον αἰώρημα κεφίζω e. 830. κόσμον Πενϑεῖ προσάψων͵ Sup. 1047. ἀλγηδόνας ταῦτα κοφίζει » 855. ἔνεγχ᾽ ὁπλίτην κόσμον μοι φρενῶν (πο. fr. V. 3. πάγχαλκον ler. 699. κόσμῳ πυκάζο τῷδε ib. ἀσπίδ᾽ ἀμφὶ βραχίονι κοφίζων Ph. 120. - ἡ καϑήσομαι κόσμον τάφῳ σῷ 128. βράνιον πήδημα καοφίζασα ἘΠ. lel. 1068. cf. v. 1074. et 1295. et! 861. τἄλλα ῥᾳδίως εἴσω νεὼς £3é- 
μεσϑα κεφίζοντα Hel. 1571. v. not. 
Aóya δὶς τόσον μ᾽ ἐκόφισας Rh. 281. 
ὡς ὄχλα βροτῶν πλήϑες τε καφίσειε 
μητέρα χϑόνα Hel. 40. 
καφισϑῇ vóca Or. 43. 
ψυχὴν Med. 473. 

órav cüpa 
κοφισϑήσομαι 
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Κέφισμα. χειρὸς ϑυραίας ἀναμένειν 

καφίσματα Ph. 855. 

Koc. τὸ k8$ov ἅλμα ποδῶν El. 439. 

κέφῃ xsori Hel. 859. et. κέφα χϑὼν 

Al. 464. κέφα δαπάνα Bac. 891. 

σφυρῷ κέφῳ Al. 599. κῦφον βῆμα 

"Ir. 342. τὰ x8$a τοῖς νικῶσιν qv— 

Al. 1032. κέφων ἕκατι γραμμάτων 

Iph. T. 594. 

Καεφύότης. ἔχει καφότητα μόχϑων And. 

fr. XXII. 3. 

Κέφως. κέφως φερόσῃ κρεισσόνων βε- 

λεύματα Med. 449. κόύφως φέρειν 

συμφορὰς 10. 1018. 

Κόχλος. κόχλβςε φυσῶν Iph. 'T. 303. 

Κραδαίνειν. Παλλὰς κραδαίνεσ᾽ ἔγχος 

ἐπίλογχον χερὶ Her. F. 1003. 

Κράδεμνον. κράδεμνα üu8ca κόμας 

ἀπ᾽ ἐμᾶς Ph. 1497. 

Κράδη. προσπηγνῦναι κράδαις ἐρίναις 

Sc. fr. II. 2, 

Κραδία, poét. pro καρδία. κινεῖ kpa- 

δίαν Med. 99. μαινομένᾳ κραδίᾳ ib. 

433. et Hip. 1274. 

Κρᾶϑις, nom. fluvii. Τι. 228. 

Κραίνειν. μὴ τελεσφόρες ἀρὰς ϑεοὶ 

κραίνωσιν Ph. 70. cf. Er. inc. B. 9. 2. 

ubi pro ἀρὰς est εὐχὰς. πολλὰ ἀέλ- 

πτως κραίνεσι ϑεοὶ Med. 1416. ΑΙ. 

1163. An. 1286. Bac. 1387. et Hel. 

1705. τεκτόνοιν---ἔριν M8cat φιλδσι 

κραίνειν An. 478. εἰ δαίμων τάδε δὴ 

κραίνοι Sup. 1008. κυρίες κραίνειν 

δίκας Her. 144. μαντεύματα κραίνει 

Του. 464. νόμῳ γαῦρον αὐτὸ κραίνει 

χρόνος Al. fr. XII. 8. ἐκ ὀρϑῶς ταῦ- 

τα kpatvecur ϑεοὶ Hip. fr. XVI. etre 

τύχα, εἴτε δαίμων, τὰ βρότεια κραίνει 

Fr. inc. ΟἸΧΧΧΥΙΙ. πολλὰ κραίνει 

ϑεὸς eorund. CXCIII. παρϑένοις 

κραίνων γάμον Sup. 139. ἄλλαν 

μοῖραν ἔκραινε Hel. 1334. ϑεὸς ἔκ- 

ρᾷγνε συμφορὰς An. 1204. εἰς σὴν 

ἀνεύρεσιν ϑεὸς ὀρθῶς ἔκρᾳνε Ion. 570. 

à μοῖρα Ζεύς τ᾽ ἔκρᾳνε o8 πέρι El. 

1948. κρανεῖ ποτ᾽ ἀρα Sup. 375. ἐπί 

cot πολύϑυτος αἰεὶ τιμὰ κραίνεται Her. 

778. κέκρανται συμφοραὶ νέων κακῶν 

Hip. 1255. πᾶσιν ἀνϑρώποισιν ἥδε 

πρὸς ϑεῶν ψῆφος κέκρανται An. 1278. 

οἵ. Tr. 780. πῶς κέκρανται δίπτυχον 

δῶρον Stüc; Ion. 1010. ὦ πόνος 

οἴκων οἷος ἐκράνϑη Hip. 1945. ἐν 

οἷς ἀγὼν ἐκράνϑη Sup. 814. χρήσμϑ 

KPAE 

μὴ xpavSévroc Her. 606. πρὸς τὸ 

κρανϑὲν Hip. 868. τὸ κραγϑὲν ὡς 

ἂν ἐκμάϑω lon. 77. ὃ σῖγα ςέρξεις 

τὰ κρανϑέντα ; Or. 1023. καλῶς. 

κρανϑέντων Yph. A. 1022. | 

Kpáva, dor. pro κρήγη. ὦ kaXMsa 

κρανᾶν Bac. 518. b. (est versusa Bar- 

nes. insertus.) - 
Κρανεῖαι Phaeth. fr. XI. 1. 

Kpavíov. τὸν δαλὸν εἰς τὸ κρανίον ssi- 

xovra Cy. 643. τὸ κρανίον παίσας 

κατέαγα ib. 679. bh. 

Kpávoc. εἰς kpávoc βλέψαντα Sup. 

318. ἐπὶ χρυσεοτύπῳ κράνει El. 470. 
5 

Κράντωρ. ὦ χϑονὸς Φϑίας κράντορες 

An. 508. | 

Kpác. πολιὸν ἐπὶ κρᾶτα Hec. 653 

κρᾶτα ϑεῖσ᾽ εἴσω πέπλων Or. 280 

κτύπον κρατὸς ib. 961. σίδαρον ἐπ 

κρῆτα τιϑεῖσα κόριμον ib. 964. κτύ: 

πησε κρᾶτα ib. 1467. ἕανϑὸν κρᾶτι 

διεπάλυνε Ph. 1166. ἐπὶ κρατὶ séQa: 

voc Med. 1065. cf. v. 1186. cac 

χαίτην κρᾶτά τε ib 1191. αἷμα ἐΐ 

ükpa ἔςαζε κρατὸς ib. 1199. ὀρϑὺ 

κρᾶτ᾽ ἔτησαν Hip. 1203. ὅτα τὸ 

ἔγχος κρατὸς ἁγνίσει τρίχα AVE 

céóet κρᾶτα μυρσίνης κλάδοις 1b. 76: 

cf. v. 1018. et Iph. A. 1567. κόσμο 

ἀμφὶ κρατὶ---ἔχϑσα An. 147. ἐκκα 

λύψας κρᾶτα Sup. 111]- ἔπαιρε λει 

κὸν κρᾶτα ib. 289. cf. Rh. 789. εἰ 

κρᾶτα πρὸς γῆν ἐκκυβιτώντων δ] 

692. φσεφανᾶσϑε κρᾶτα Iph. Α. 49ι 

᾿Αγαμεμνόνειον κρᾶτ᾽ ἐνέγκοι Rh. 25! 

κερᾷ kpür ἐκπορϑηϑεῖσ᾽ οἰκτρῶς T 

142. ἄρασσε κρᾶτα κόριμον ib. 27 

cf. v. 1235. πύκαζε κρᾶτ᾽ ἐμὸν ww: 

φόρον ib. 353. πλήγματα κρατὸς 1 

789. xpàr ἀπεσκυϑισμένην ib. 102 

δύξτηνε κρατὸς 10. 1173. — seQavi 

κρᾶτα κισσίνοις βλαςήμασιν Bac. 17. 

κρᾶτα σεῖσαι πολιὸν ib. 185. θᾶ! 

κισσώσας ib. 205. κόμην ἐπὶ s 

τὶ ταγναὸν ἐκτενῶ ib. 829. κρᾶτα ἄ 

λιον----πήξασ᾽ ἐπ᾿ ἄκρον ϑύρσον 1 

1137. τίς εἰς σὸν κρᾶτ᾽ ἐπύκτευσε 

Cy. 298. ἐπὶ κρατὶ χέρας ἔϑηκεν B 

377. κρατὶ ὀρϑίες ἐϑείρας ἀνεπτέρ 

κα ib. 638. ἐκ κρατὸς εὐγενᾶς κόμ 

ἀπέϑρισας ib. 1203. κρᾶτα κρύψ 

lon. 967. κρᾶτα ἀνόσιον τεμὼν Η. 

FK. 567. ἐπὶ κρατὶ κεῖται ib. 0640. 

μα κρᾶτ᾽ ἀνεκάλυψας ἡλίῳ ; ib. 12: 
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| τὸν σὸν κρᾶτ᾽ ἀνατέψαι ϑέλω Ar. fr. 
| HI. κρᾶτας αἱματέμεγοι Ph. 1156. 
| σολμοῖσι νεκρῶν Kpürac ἐξεςεμμένα 
Her. F. 526. 

Κρᾶσις. κρᾶσιν ὑγρὰν ἐκ ἔχων Phaéth. 
fr. VII. 2. 

ἀσπεδον. ἄκροισι λαίφες κρασπέδοις 
eed. 524. πρὸς κρασπέδοισι σρατο- 

πέδε Sup. 661. παρ᾽ αὐτοῖς κρασπέ- 
᾿δοις Ebpwzíac ΤῊ. fr. VI. 
Κρασπεδᾶσϑαι. κεκρασπέδωται ὄφεσιν 

ἀραταβόλος, χερμάδας κραταβόλες 
ac. 1094. 

ραταιλέος. ἐν κραταιλέῳ πέδῳ El. 

ραταιός. κραταιᾶς χειρὸς Her. F 
4. 

κρατεῖς ξένα ; 
κρατεῖν γῆς Or. 1600. 

" Apyac 'Opéezqv £a κρατεῖν 10. 1660. 
σκήπτρων κρατεῖς Ph. 1259. κρατεῖς 
πρὺς τέκνων ἔτι Med. 1015. κρατεῖ, 
μὴ γιγνώσκοντ᾽ ἀπολέσϑαι Hip. 248, 
τὸ δάκνον σᾶ τὴν διάγνωσιν κρατεῖ 1b. 
)6. γῆς, ἧς ἐμὸν κρατεῖ δόρυ ib. 

975. ἀγῶνας κρατεῖν “Ἑλληνικὲς ib. 
1016. dv ἐγὼ κρατῶ ΑἹ. 427. τῶν 
ατὰ Σπάρτην κρατεῖν An. 583. ὃς 
ατεῖ Κάδμε χϑονὸς Sup. 400. kpa- 

"εἴ εἷς ib. 431 ἀνομία νόμων κρατεῖ 
ph. A. 1095. ὅ σε κρατεῖ ib. 1409. 
Ὁ χρεὼν σᾶ τε kai ϑεῶν κρατεῖ Iph. 
Ὁ, 1486. cf. Tr. 964. ϑρασὺς Ἕκτωρ, 
Té κρατεῖ Rh. 579. κρατῇ νῦν γε, 
8 κρατεῖς ἔτι Her. 944 κρατεῖν có- 
«roc Hel. 1404. ἀρχόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, 8 

ἐπεὶ κρατεῖς, 
- ὃς dpav& kpa- 

T8 ἄκοντος 8 κρατῶ ib. 
ὅσον εὐσεβείᾳ κρατᾶμεν ἄδικον 

βότον ἀνδρῶν ib. 1094. ἐχ ὁ κατϑα- 
ὧν κρατεῖ χϑονὸς τῆσδε Her. F. 240. 
| τῆς σίας ἄλλοι Kpar8ct ib. 338. 
- Y. 709. ὁ παλαίτερος κρατεῖ ib. 
70. “Ἥρα κρατεῖ ib. 1253. ἄρσην 
πατεῖ El. 537. βωμῶν ἣ Μυκηναίων 
"rec ib. 674. τῶν ὁμοίων κρατεῖν 
ntig. fr. V. 3. y«spóc κρατεῖν [nus 
πεῖν. 4. εἷς δίκαιος μυρίων ἐκ 
"δίκων κρατεῖ Pal. fr. IX. 9. ἐμπει- 
ἃ τῆς ἀπειρίας κρατεῖ Pelei fr, V. 3. 
'ατεῖν δορὶ "Tem. fr. MILL. $5 ἔχειν 
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πλέον κρατεῖ τῆς εὐσεβείας Fr, inc. 
LXXXVI. 9. κρατεῖν ἀζημίως (sc. τῶν μεγάλων) Fr. inc. B. 28. δ. 6 
κείνων κρατῶν Hec. 799. ὀξυϑύμο 
μὴ κρατῶν φρονήματος Or. 1198. 
σκήπτρων κρατᾶντα Ph. 594. ὡς kpa- 
révib.1425. ὥς yy ὀφϑαλμοῖς ἴδοις 
κρατᾶντα Her. 884. v. not. σώματος 
κρατῶν Her. F. 232. τὸν kpar&vr 
ἐν Ἰλιάδι χϑονὶ El. 4. τοῖς κρατᾶσι 
μὴ μάχα Hec. 404. τὰς τῶν kpar&y- 
των ἀμαϑίας φέρειν χρεὼν Ph. 396. 
πολλὰ κρατᾶντες Med. 120. λίσσω 
τὸς κρατᾶντας ϑεὲς ΑἹ. 252. εἴργε- 
σιν οἱ kpar&vrec Sup. 18. κρατέντων 
πρὸς πύλας Iph. T. 1301. ὡς ἐπεύ- 
Sero kparS8vrac ὑμᾶς Rh. 768, oi σᾷ 
KparBvrec Her. 10]. τῶν κρατόντων 
ἀδικίαις Ion. 254. ἀεὶ ἀρέσκειν τοῖς κρατᾶσι Alcmen. fr. V, 1. σέβειν τὸς κρατᾶντας Dic. fr. V. 9. ἄγαν 
Kparsvrec CEnei fr. IX. 9. πρὸς 
κέντρα μὴ λάκτιζε τοῖς κρατδσί σε Peliad. fr. IV. |. Kpar8v σε πεί- 
σει An. 133. τὰ τῆς γυναικὸς 
κρατθντ᾽ ἐν δώμασι Melan. fr. IX. J. καὶ kpárev, ἡσσῶντό τε Sup. 683. 
Συρηκοσίες ὀκτὼ νίκας ἐκράτησαν Epig. II. l. ἤν περ κρατήσῃ τἀμὰ Ph. 782. ἢν κρατήσω An. 187. Κύπριν κρα- τῆσαι Hip. 401. κρατήσας δεσπότην 
Al. 493. Μινύας κρατήσας Her. F. 
50. μάχῃ κρατήσας ib. 612. δεσπο- 
τῶν κρατήσεις δᾶλος ov; Hel. 1646. 
κρατήσειν Θηβαίας χϑονὸς Ph. 638. 
εὐορκησίᾳ ψυχὴν κρατήσειν Hip. 1040. κρατήσειν ἐχϑρῶν. El. 194. τὸν ἀνί-. 
KaTOV ὡς κρατήσων βίᾳ Bac. 999. Κρατῇ σὺ Tr. 725. καὶ κρατεῖσϑ᾽ ἐκ βαρβάρων ib. 933. λόγχης ἀριϑμῷ 
πλείονος κρατόμεναι Bel. fr. XXV. 
12. ἣν κρατηϑῇς Ph. 581. Πυϑέῳ ψήφῳ κρατηϑεῖσα Ion. 1951. 

Κρατήρ. κρατῆρα Βάκχϑ Iph. A. 1061. κρατῆρα τὸν φϑιμένων Iph. T. 160. ὁπόταν--- ἀνδράσι κρατὴρ ὕπνον ἀμ- φιβάλλῃ Bac. 384. οἰνωμένας κρα- 
τῆρι lb. 686. κρατῆρα ἐξέπλησεν ὡς δεκάμφορον Cy. 387. τί τὸν κρατῆρ᾽ ὄπισϑέ μα τίϑης ; ib. δ49. ἐς κρατῆρα καινὸν Ion. 1177. νέον κρατῆρα πλη- psv ib. 1192. ἐν κρατήρων γυάλοις 
Iph..A. 1052. πλήρεις κρατῆρας Bac. 
222, γάλακτος vÀAép κρατῆρες Cy. 



Kparivoc, nom. propr. viri. Epist. II. 

Κράτιςος. τὸν κράτιτον Ἑλλάδος Hel. 
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215. δυσξανάτων κρατήρων πληρώ- Κρέας Cy. 134. 

ματα Ion. 1051. κρατῆρας ἱερὸς ib. 

1195. 

41. κατϑανεῖν ἔδοξέ μοι κράτιτον Hip. 

402. cf. Hel. 305. κράτιτον εἰκῆ 
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γλυκύτατα τὰ κρέα, 

φορεῖν ib. 126. τῶν κρεῶν μηδὲν Merge 

τῦδε ib. 312. ξενικῶν κρεῶν κεχαρμέ- 

γος βορᾷ 1». 3867. ἀνθρώπων Seppü. 

κρέα ib. 373. ἐξ ἀναιδδε φάρυγος 

ὠϑήσῃ κρέα ib. 588. κρέασι βοείοις 

Fr. inc, CXLVII. 1. 

ταῦτ᾽ ἐᾷν ἀφειμένα El. 579. κράτισον Κρέκειν. εἰ ἔκρεκον πέπλες El. ὅ42.. 

εἶναι φημὶ μὴ φῦναι βροτῷ Bel. fr. Κρεμαννύναι. εἰ γυναικῶν πᾶν κρεμα- 

NWIL. 2: κράτιτα---φαρμάκοις αὐτὲς 

κτανεῖν Med. 384. 

σϑείη γένος Hip. 1252. ὡς àv κρε- 

μασϑῇ Bac. 1238. | 

Κράτος. ὅπερ μέγιτον ἦν κράτος Hec. Κρεμα-ός. κρεμαΞτὸν βρόχον Hip. 769. 

556. πῶς γυναιξὶν ἀρσένων £sat kpá- 

roc ; ib. 883. ὦ Διὸς ἀένναον κράτος 

Or. 1299. ὁ διώρισαν κράτος Ph. 

1433. μηδὲν δίκας ἔξω κράτοοε---δύ- 

νασϑαι Jn. 789. 

Tr.949. ᾧ κράτος δίδωμι γῆς Dac. 

218. μὴ τὸ κράτος αὔχει δύναμιν ἀν- 

ϑρώποις &xew ib. 310. κράτος ἔχϑσ᾽ 

ἐμὸν ib. 1030. δεδήμευται κράτος Cy. 

119. τίς τῶνδε δωμάτων ἔχει κράτος ; 

Hel. 68. κράτος ἔχων Πελασγίας 

Her. F. 464. τὸ Κάδμε ἑπτάπυλον 

ἔχει κράτος ib. 543. ϑετῶν παίδων, 

v8 κράτος ; Er. fr. VII. 1. πρῶτος 

γέγραπται τῶν κακιόνων κράτει Eu. 

fr. VI. 2. ἔργα μὲν νεωτέρων, βελαὶ 

δ᾽ ἔχεσι τῶν γεραιτέρων κράτος Melan. 

fr. XVII. 2. δήμῳ μήτε πᾶν ἀναρ- 

τήσῃς κράτος Plis. fr. I. 1. χρυσός 

£e, ὃς βροτῶν ἔχει κράτος Fr. inc. B. 

36. Ejvyyóc ὃς μόνος κατέσχον κράτη 

Ph. 1748. τὲς σέβοντας τἀμὰ κράτη 

Hip. 5. σφαλερὰ 8 φιλῶ sparmyóv 

κράτη Rh. 132. παισὶ προσϑεῖναι 

κράτη Fr. inc. XL. 2. et fr. inc B. 48. 
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Κρατύνειν. βασιληΐδα τιμὰν κρατύνεις 

Hip. 1282. Πόντιον Αἰγαῖον ἐπ᾽ ἀκ- 

τὰν---κρατύνει ΑἹ. 599. κρατύνων 

τῆσδε Θηβαίας χϑονὸς Bac. 659. ἑνὸς 

πρὸς ἀνδρὸς, ἐκ ὄχλῳ κρατύνεται Sup. 

411. ᾿ ᾿ 

Κραυγὴ, et. dor. kpavyá. κραυγῆς ἀκό- 

cac Hec. 1109. et Hip. 902. ὃ TL T8 

κραυγὴν ἔϑηκας Μενέλεῳ βοηδρομεῖν ; 

Or. 1510. τςῆσαι κραυγὴν 1b. 1529. 

κραυγὴ δύσφημος An. 1145. εὖ πυρ- 

1 σὸν τὸ κράτος Iph.|Kpéeca, uxor Xuthi. Ion. 11. etc. 

A. 479. ὦ voM&Xov κράτος Rh. 821. Κρεωκοπεῖν μέλη ξένων Cy. 358. 

ὃς τῶν ἄλλων δαιμόνων ἔχει κράτος Κρέων, nom. pr. 

et 802. et βρόχες κρεματὸς Or. 1036. 

et xpepacoic £v βρόχοις Hip. 779. 

mapasádoc κρεματὰ τεύχη An. 1128. 

kpepasü ἔταζ᾽ ὑπ’ ἐλάταις Bac. 740. 

1) rex Thebanorum. 

Ph. 11. etc. Sup. 358. ete. Her. F. 8. 

etc. ὦ παῖ Kpéovroc Alcmzon. fr. 

VIII. 1. 2) rex Corinthiorum. Med, 

19. etc. 

Κρέων, appell. dominus, princeps. πόν- 

τα κρέοντι Hip. 1168. cf. El. 1262. 

Κρήδεμνον. πέτρινα κρήδεμνα "Tr. 508. 

Κρηϑεὺς, filius ZEoli. /Eol. fr. XXIII 

Κρήμνασϑαι. παρηΐδων ἐξ ἐμᾶν ἐκρή 

μνατο El. 1917: | 

Κρημνίζειν. κρημνίσαι αὐτὴν ἐκ μέση 

ἀντηρίδος Fr. inc. CCXII. 1. V 

Κρημνός. ἐφεύγομεν πρὸς κρημνὸν Ipl 

T. 1373. κρημνῶν ἐκ δρακοντείω 

Ph. 1325. παγὰν προϊεῖσα κρημνῶ 

Hip. 124. | 

Ἱ(ρηναῖαι πύλαι; una e septem "Thebas 

rum portis. Ph. 1130. "I 

Κρηναῖος. κρηναίων νασμῶν Hip. 22: 

ἐπὶ κρηναίαισι Opócow Iph. A. 18: 

κρηναῖα νάπη Bel. fr. I. 2. i 

Κρήνη. κρήνην παρ᾽ αὐτὴν " Apsoc Suj 

660. εὔρυτον παρὰ κρήνην Iph. 4 

421. κρήνην ἐξανῆκ᾽ oive Bac. 70 

καλήν γε κρήνην εἶπας Cy. 148. κρ 

ναι ἀμβροσίαι Hip. 748. μήτ᾽ ἀλσι 

δεις ize κρήνας Iph. A. 142. κρῆν. 

Νυμφᾶν ib. 1294. κρήναις ἐπ᾽ avra 

Bac. 705. κρήναισι παρ᾽ ὑδροχύτο 

Cy. 66. λετρῶν καὶ κρηνῶν Ἧι 

θ82. Ι 

σεύετέ μοι κραυγὴν ἀγῶνος r80c El. 

695. xpavyáv μ᾽ αὐδῶσαν Lon. 893. 

Kpeavóuoc. τῷ κρεανόμῳ Cy. 244. 

Κρηνίς. δροσερᾶς ἀπὸ κρηνίδος Hi 

208. R 

Κρηπίς. ἔρχεται ἀνακτόρων κρηπιὲ 
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κρίνας μὴ ἀδικεῖν Hec. 1249, ὁ τὰς ϑεὸς κρίνας Iph. A. 72. ἐμοὶ μέγιτον 
κειμήλιον κρίνας σε Rh. 655. ὄτε τῳ δίκῃ κρίναντες An. 569. κρίνασα Iph. 
75137 12.:4 κρινεῖ τί πρᾶγμα; Or. 
755. κρινεῖ φάος τὸ μέλλον Ph. 1315. 
πῶς τις αὐτὰ ὀρϑῶς κρινεῖ ; El. 373. 
τῇ ὁμιλίᾳ βροτὲς κρινεῖτε ; lb. 385. e κρινᾶμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα Med. 
609. ἔν γέ μοι κρίνοιτ᾽ ἂν 8 καλῶς φρονεῖ» Dic. fr. IV. 8... ἐξξῖνο κέκρι-: ται Ph. 1657. ἐκρίϑη ἔρις Hec. 644. spárevua. Παλλάδος κριϑήσεται Sup. 
601. 

| πῖδα Her. F. 985. κρηπὶς yévac ib. 
| 1261. κρηπῖδας λαΐνας ἀγάλματος 

| Iph. T. 997. πρὸς κρηπίδων βάϑροις 
T. 10, κρηπίδων ἔπι ναᾷ lon. 39. 

| l κρηπῖδας δόμων ib. 510. ἔκειτο 
a ἔπι Her. F. 1008. ἦ 

ofc. ζάϑεοι Κρῆτες Bac. 121. ὦ 
Κρῆτες Cret. fr. I. 1. 
ἰρήσιος. Κρησίες δόμες Hip. 719. 
ὦ παῖ Κρησία ib. 372. ᾧ λευκόπτερε 
Κρησία πορϑμὶς ib. 752. Κρησίας ἐκ 
γᾶς ib. 759. Κρησίαν χϑόνα ΤΥ. 
944. 

Κρέσις. κρίσις ϑεᾶν Iph. A. 580. κρίσιν ἐπὶ ςυγνὰν ib. 1307. μορφῆς διαπε- λέ 
íac 1 ράνασϑαι κρίσιν Hel. 26. cf. v. 684. 1008, 

et 685. σὴ ἡ κρίσις Fr. inc. XX. 2. ρήτη, et dor. Kpjra. Κρήτην Hel. Κριτής. κριτής τις ϑεῶν γένοιτο Ph. , 
470. ὥς γ᾽ ἐμοὶ χρῆσϑαι κριτῇ AI. 
804. ὁ τῶν δικαίων πᾶσιν ἀνθρώποις 
κριτὴς An. 1163. κριτὴς ἂν εἴης 8 σοφὸς γνώμης £uijc Sup. 1053.  ao- γηρῷ χρήσεται κριτῇ El. 374. πολ- 
λῶν ἠρέϑην λόγων κριτὴς Ph. fr. IX. 

&Aóvyicoc τῆς ἀληϑείας κριτὴς Fr. γένειν. ὥς μοι κρίνωσιν ὀνείρος Hec.| inc. XXXII. 2. I. ἔρις, ἃν. ἐν Ιδᾷᾳ κρίνει τρισσὰς Κροκάλη. παρὰ κροκάλαις Iph. A, 211. Ιακάρων παῖδας ib. 645. ὡς κρίνω Κρόκεος. ἐν κροκέῳ πέπλῳ Hec. 468. Mkaioc ib. 1131. τἀλλότρια κρίνειν ἀςξέρων κρόκεος ὄχος "Tr. 856. kpókea πκὰ ib. 1240. ἐμὴν αὐτὴν----ὠκρίνω, πέταλα [o^ 889. ἅμαρτα Or. 1093. σὺ τῇδε κρένεις Κρόκη. l 532. μεγάλα κρίνω τάδε Anm. κρόκας Aut. fr. III. 19. ἐκ ἐμὸν κρίνειν τάδε ib. 989. Κροκόεις. ςολίδα κροκόεσσαν Ph. 1498. &r€ ταλαίνας χέρας γεραιὰς Sup. Κρονίδας. Ζεὺς Κρονίδας Hec. 474. et 70. rà TavráAe £stápara ἄπιξα Κρονέδα Ζεὺς Bac. 95. wwe Iph. T. 388. τίς ἂν δίκην κρί- Κρόνιος. Kpovía Πανὸς Rh. 36. Κρόνιε tv; Her. 180. εἰ Aóyec κρίνεσι πρύτανι Tr. 1288. Jc ib. 198. εἰ ἅμιλλα κρίνει νιν Κρόνος. Αἰὼν, Κρόνε παῖς Her. 900. ματος Hel. 1170. Ἔρωτα ὅστις μὴ KpóraXov. οἷδ᾽ ἄνδρα κρόταλον | Cy. ὃν κρίνει μέγαν Aug. fr. III. 1.| 104. κρόταλα xaAx8 ib. 204. Kpó- ᾿ἰσσῶν βιότων ἑνὶ κρίνω νίκην μίαν) raAa βρόμια Hel. 1324. EE XVI. 3. .τὸν ὄλβον ἐδὲν Κρόταφος. οἵ μοι κροτάφων ΤΥ. 115. ἀμ κρίνω Pelei fr. IV. 1. τὸ τρα- Κροτεῖν. ϑύρσῳ κροτῶν γῆν Bac. 188, |Y&v r&r ἐγὼ kpíve—'D'em. fr. IX. Kpórnua αἱμυλώτατον Rh. 499.  Kpiv&t τίς αὑτὸν ἀνθρώπων μέ- Κροτητός. πεπτὰ καὶ κροτητὰ Cress. EE Fr. ine. XXVII. 1. pu p fr. IX. 5. να κρίνῃς eor. CXX XIV. Ὁ. ἐκ Κρότος. ἀέριον ἀνὰ κρότον ποδῶν Tr. ᾿αλμὸς τὸ ταῦτα κρῖνόν ἐφιν, ἀλλὰ 546. κρότος Σικιννίδων Ογ. 37. παν- Ὁ eoruud, CLI. 6. ἔκριν᾽ ὁ δαίμων, νυχίοις ποδῶν κρότοισιν Her. 783. "ἅ σοι δοκεῖ Ph. 1656. ἔκρινε τρισ- Κρόειν. πέπλον κρέω Cy. 327. κρόεσα ν ζεῦγος τρισσῶν ϑεῶν Tr. 924. Ζηνὸς ἀρβύλῃ πέδον Her. F. 1304. σφε κρίνειεν Πάρις ib. 928. ὀξύφρων χρυσεοσάνδαλον ἴχνος £v γᾷ κρέεσαι Yat λέχη γυναικῶν Med, 644. σὲ! Iph. A. 1043. ἔκρεσα χεῖρας Sup. 

θητὴρ, poet. pro κρατήρ. παρὰ κρη- 
ἤρα καὶ ϑοίνην Pol. fr. IV. ]. Xpvaéac 
Ῥητῆρας ἔτησε Lon. 1166. 
"nkóc. Κρητικὸς abA8c Pol. fr. X. 

ΧΑ] , , L4 τρίβϑωνες ἐκλείποντες οἰχονται 
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720. xpücov πεύκην πυρὸς Hel. 876. 

κρόσας πλευρὰν πτεροφύρων ὀχημάτων 

Phaéth. fr. VIII. 83. ἑλικτὸν κρόσω 

πόδ᾽ ἐμὸν El. 180. 
Kp&pa. ᾿Ασιάδος κρόματα Er. fr. 

XIX. 
Kpevóc. ϑερμὸς κρενὸς αἵματος Rh. 

790. κρενοὶ ἐχώρεν Hec. 568. 

Kovepóc. κρυερὰ Saváre τελευτὴ Er. 

inc. CLX. 6. 
Κρυμὸς Scy. fr. 1. 3. 
Κρύος Epist. II. 

Κρύπτειν. κρύπτειν; (t κρύπτειν ὄμματ᾽ 

ἀρσένων χρεὼν Mec. 570. παῖδα 

κρύπτειν τάφῳ ib. 726. μὴ κρύπτε 

σύνδολον σέϑεν Med. 65. ἄλλο σκό- 

τος ἀμπίσχον κρύπτει νεφέλαις Hip. 

192. κρύπτε ib. 245. κρύπτω ib. 250. 

κρύπτει πῆμα 10. 279. οἴ. v. 390; 

κρύπτειν νόσον ib. 394. κρύπτειν ὃδυσ- 

πρὰαξίας ib. 915. πῶς ἐχ ὑπὸ γῆς 

τάρταρα κρύπτεις δέμας ; 10. 1290. 

εδ᾽ ἐμοὶ καλὸν κρύπτειν, ἐν οἷσπερ σα 

τυγχάνω κακοῖς An. 1055... κρύπτετ᾽ 

ἄϑλιον δέμας Tr. 772. πόσιν---κρύ- 

«r& χϑονί; Hel 1298. πατέρα--- 

χάσμα σὸν κρύπτει χϑονός; Ion. 281. 

τί πέπλοισιν ἄϑλιον κρύπτει κάρα; 

Her. F. 1198. πύϑοιντ᾽ ἂν àso 

πάντες, ἃ κρύπτειν χρεὼν Inus fr. 

VI. 4. ὁρῶ σε δεξιὰν ὑφ᾽ εἵματος 

κρύπτοντα χεῖρα Hec. 343. κρύπτων 

ὑπ᾽ αἰδᾶς τὰς τύχας Hel. 424. καλῶς 

κρύπτοντα τάδε Cress. fr. VI. 3. τὰ 

κρύπτοντα Ph. 1124. ἔκρυπτον σῶμα 

ὅπλοις ib. 1248. ἔκρυπτεν ᾿Ισϑμὸν 

καὶ πέτραν ᾿Ασκληπιδ Hip. 1209. πῶς 

ἔκρυπτες τὸν παρόντα δαίμονα: ΑΙ. 

564. cf. v. 860. ἔνϑ᾽ ἐκρύπτομεν δέ- 

pac Bac. 729. ὑπ᾽ ἀσπίδων πλευραῖς 

ἔκρυπτον πλευρὰ Mer. 824. πῶς 

ἔκρυπτες τόδε: Ion. 1342. ὃ ἐγὼ 

γάμες ἔκρυπτον 10. 1544. κλείϑροις 

ἔκρυψαν πατέρα Ph. 64. &kpvi? ἐμῆς 

γυναικὸς τύχας Al. 1041. ἔκρυψα 

πέπλοις νεκρὸν "Tr. 623. ἔκρυψαν 

ἅρμα λυγαίῳ νέφει Her. 855. πάλιν 

pe κρύψον κεφαλὰν Hip.243. κρύψον 

8 πρόσωπον πέπλοις ib. 1458. cf. Iph. 

T. 1207. et Her. 561. et 604. μά- 

χαιραν ἐς γαίας μυχὃς κρύψον Sup. 

1206. εἴ ue vao τῷδε κρύψειας λάϑρα 

Iph. T. 1024. ὕστις κακῶν σῶν συμ- 

φορὰν κρύψειεν àv Her. F. 1217. μὴ 
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κρύψης δαρὸν Hec. 184. κρύψῃ πεσᾶ- 

σαν ἐκ καρχησίων ib. 120]. ὡς κρύψω 

δέμας Iph. A. 1340. ef. Iph. T. 106. 

γῇ ἐπὰν κρύψῃς νεκρὸς Her. F. 1364. 

χϑονὶ κρύψαι δέμας Al. 469. cf. An. 

1265. ἵν᾽ ὁ πατὴρ ἔϑετό vw κρύψας 

Hec. 712. ἐν üvrps μυχοῖς κρύψας 

γυναῖκα Mel. 432. “κρύψας ἐμαυτὸ; 

ib. 514. κρᾶτα κρύψας lon. 967. 

σκότῳ νιν κρύψας Dan. 40. τὴν φύσι! 

κρύψας Pelei fr. IIT. 3. κρύψαντι 

δέμας Iph. T. 119. σῶσαι κρύψανται 

An. 312. κρύψαντες αὑτὰς Dac. 722, 

κρύψασα Hec. 1013. κρύψασ᾽ Opa. 

μονα Hel. 896. πῶς κρύψω πῆμι 

Hip. 674. λόγες κρύψω Anm. 264 

ἐλάταισιν ἐμὸν κρύψω δέμας Bac. 952 

δκέτι κρύψω λέχος Ion. 874. pa, 

ὑπὸ μέλαϑρον κρύψω Her. F. 1070 

κρύψῃ σὺ κρύψιν, ἥν σε κρυφϑῆνι 

χρεὼν Bac. 959. ἐν δόμοις κρυπτετι 

σέϑεν Or. 1107. σκοτίᾳ κρυύπτετο 

Ph. 338. δαλὸς κρύπτεται εἰς σποδιὰ 

Cy. 610. ἐρανῷ κρύπτεται Hel; τ 

d τοσόνδε γῆς ἔνερϑ᾽ ἐκεῖνος κρύπτετ 

Her. F. 263. κρυπτόμενον λέχος lo 

1484. ἐπεὶ γῆς σκότῳ κέκρυπται He 

62. ἐνθάδε κέκρυψαι σπαργάνοισ 

Ion. 1351. τὸν κεκρυμμένον δόλ 

Dan. 33. κεκρυμμένϑος ϑῆρας ξιφῆβε 

Or. 1271. ἐν παρϑενῶσι κεκρυμμένη 

Iph. T. 820. κεκρυμμένας Sore 

χρυσᾶ Hec. 1146. ὡς £vvo&pat δῆ. 

τῶν κεκρυμμένων Med. 900. φαρμι 

κοις κεκρυμμένοις An. 32. βέβηλα κα 

κεκρυμμένα Her. 40. ἵν᾽ ἣν κεκρῦ) 

μένα ἴοι. 1362. cf. v. 1406. iem. 

ἕκρυφϑεν (pro ἐκρύφϑησαν) Hip.124 

ὡς τώδ᾽ ἀδελφὼ — κρυφϑῆτον 

Hec. 897. cf. Hel. 526. δεῖ γῆς σ᾽ 

κρυφϑῆναι κάτω Med. 1296. xw 

δίων ἔσω κρυφϑεὶς Or. 43. κρυφ 3 i 

δόμοις Hel. 1049. εἰ κρυβήσοντ' 
χϑονὶ Sup. 543. ^ 

Κρυπτεύειν. κρυπτεύεσι ποικίλως δαρ' 

χρόνϑ πόδα Bac. 886. 8 τι πθ Κρ 

πτεύομαι---ἐκ βολευμάτων Hel. 2 

RpvzrTóc. ὁ κρυπτὸς TOC Or. 5€ 

κρυπτὸς κατατὰς Απ. 1065. κρυπτ' 

λόχον Rh. 560. κρυπτὸς ἐν ἄντρι 

XSóvóc ib. 970. συνερείδει περύνι 

κρυπτὸν Bac. 98. σκοτίαις κρυπΊ. 

ἐν εἱρκταῖς ib. 549. κρυπτὸς Ay 

Fr. in. CCXXIV. γάμοι Kpvm| 
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| Ion. 73. cf. v. 1524. λόγοισιν kpv- 
| πτοῖσιν ib. 430. κρυπτὰν βάσιν Hec. 
| 1069. κρυπτᾷ κοίτᾳ Hip. 184. κατὰ 
Κύπριν κρυπτὰν Iph. A. 570. Kpv- 
πταῖσιν εὐναῖς El. 922. κρυπτῷ TÉV- 

| $& Hip. 139. κρυπτὸν δόρυ 'lr. 14. 
μάντευμα κρυπτὸν Lon. 334. κρυπτὰ 
éd Or. 1125. τὰ κρυπτὰ πέφυκε 
Hip. 594. προδέδοται τὰ κρυπτά pae 
IIR A. 1140. διὰκονᾶσα κρυπτὰ 

«9906, τὰ κρυπτὰ μηχανήματα 

ϑένον Πισάτιδα ἐκτήσατο Iph. T. 825. 
λέχος γε τῆσδ᾽ ἂν ἐκ ἐκτησάμην 'Tr. 
410. ἢ κάλλος ἐκτήσω Hel. 1103. 
ἂν (sc. δύσκλειαν) ᾿Ιδαίων ἐρίδων πο- 
νηϑεῖσ᾽ ἐκτήσατο ib. 1525. γῆν, ἣν 
ἐκτήσατο lon. 1296. &TOT ἄν ct δε-: 
σπότην ἐκτήσατο Her. F. 274. μάτην 
ὁμόγαμόν o ἐκτησάμην ib. 330. ἐπεὶ 
σαρκὸς περιβόλαι ἐκτησάμην ib. 1269. 
ὃν χ᾽ ᾧ Kákizoc ῥᾳδίως ἐκτήσατο /Eol. 
τ X1V:12, δδεὶς ἔπαινον ἡδοναῖς 
ἐκτήσατο Alop. fr. V. ὅστις παῖδας 
Svpaíac εἰς δόμες ἐκτήσατο Melan. fr. 
XII 2. ἄλλην νύμφην κτῆσαι Or. 
1638. κτῆσαι Μυκήνας Her. 177. 
εἴϑε σὰν χεῖρα καὶ δόρυ σύμμαχον κτη- 
σαίμαν An. 526. πῶς κτήσαιτ᾽ ἂν 
ὄλβον; Aut. fr. III. 6. φιλημάτων 
ὄχλῳ ψυχὴν ἐμὴν κτήσαιτο Dan. fr. 
ΧΙ ΘΟ δὲ εὐψυχίαν φίλων κελευ- 
σμοῖς τοῖσι σοῖς κτησώμεϑα Cy. 649. 
παῖδας ἐξ ἐμῆς ὁμοσπόρε κτησάμενος 
Iph. T. 696. πόϑὲν κτήσῃ φίλος Hec. 
879. νόσον κτήσῃ τινὰ Or. 305. μα- 
κάριον κτήσῃ λέχος ib. 1208. σύμ- 
Haxov κτήσεσϑ᾽ "Αρην Ph. 943. ἐκ 
εἰς γάμος cóc συμφορὰν κτήσῃ γόοις 
ib. 1666. κακὸν λόγον κτήσῃ πρὸς 
&sóv Her. 167. ἐκ ἔςιν ὅπως ἥβην 
κτήσῃ πάλιν αὖϑις ib. 708. ἐπεὶ τὸ 
ϑεῖον δυσμενὲς κεκτήμεθα Or. 267. 
ὅτοι τὰ χρήματ᾽ ἴδια κέκτηνται βροτοὶ 

h. δὅ8, αὐτὴ ὑφ᾽ αὑτῆς πλεῖτα κέ- 
κτηται κακὰ Hip. 397. πρὸς τὰς τύχας 
τὰς φρένας κεκτήμεϑα ib. 701. ταὐτὸν 
πατρῷον αἷμά σοι κεκτήμεϑα Sup. 264. 
8 rt κεκτήμεϑα ἡμέτερον αὐτὸ ib. 534. 
νησιώτην σποράδα κέκτηται βίον ; Rh. 
701. ὡς εἰκᾶς ἡδείας πατρὸς κέκτησϑ᾽ 
ἐν ἄρϑροις Tr. 1179. παραδοχὰς, ἃς 
ὁμήλικας χρόνῳ κεκτήμεϑα Bac. 202. 
O7Tic τὰ μὴ προσόντα κέκτηται κακὰ pa χρὴ κτᾶσϑαι φίλον Her. F.1404.|. Hel. 279. ἀνόνητα κεκτήμεσϑα rà- El. 1038. πένητας ἐδεὶς βόλεται! γαϑὰ Ion. 379. σμικρὸν γέρας, καλὸν ᾿ἄσϑαι φίλος El. 1131. κῆδος kaS'| δὲ κέκτημαι δόμοις El. 1003. ἃ οἱ ὸ 
TÀar8vrEc d κεκτήμεϑα JEo]. fr. VI. 6. 
ὅσον νόσημα τὴν Κύπριν κεκτήμεϑα 
Inus fr. IX. 9. μεγάλα κέκτηται κακὰ 
Melan. fr. XIII. 2. cf. Phry. fr. XV. 
4. κέκτησο σὺ rüz, ἐγὼ δ᾽ d κτήσομαι 
Or. 489. φίλες τὲς μὴ χαλῶντας ἐν 
λόγοις κέκτησο Er. fr. II. 19. κέκτησο 
ὀρϑῶς, ἃ "y ἔχῃς ἄνευ ψόγα Inus fr. 
AV .y μάτην ἥβην àv κεκτώμεϑα 

λρυταλλόπηκτος. φυσήματα κρυταλ- 

ρυφαῖος. δόλος κρυφαῖος Rh. 92. 
ξιφήρης κρυφαῖος ἐν πέπλοις ib. 714. 
κρυφαῖον εἰς παῖδα lon. 1114.. Seg 
χορὸς xpv$aíec Bac. 1107. νόσον 
pepaíav lon. 944. εὐνὴν κρυφαίαν 
Jan. 14, κρυφαῖα νυμφευϑεῖσα Ion, 

Wc. κρύψῃ σὺ κρύψιν, ἥν σε κρυ- 
viva. χρεὼν Bac. 953. "ἃ n E t ^ ῶσσος. κρωσσὲς ὑδρηλὲς Ογ. 89. 
Κὶ Κρωσσῶν ὕδωρ χεροῖν ἔπεμπε γίπτρα 
on, 1173. 

Ted. 1047. εὐδαιμονᾶντας εἰς φόβες 
Γᾶσθαι φίλες Sup. 925. κμτᾶσϑαι 
Aérov καὶ βίον τέκνοις ib. 450. τί 
γᾶσϑε λόγχας ; ib. 950. λογχοποιῶν 
yava κτᾶσϑαι μάτην Bac. 1206. 
ὶ κτητὰ κτᾶσϑαι Hel.910. 4co. Tdc 
erc πολέμῳ krácSeib.1167. τοιόνδ᾽ 
v 

«νὰ ἐκτήσω λέχη ib. 489. ὧν ἐκ- 
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πολλὴν Her. 283. δόξαν κεκτῆσϑαι 

μάτην ψευδῆ Hec. 489. μυρίων κρείοσ- 

σων ὁμαίμων ἀνδρὶ κεκτῆσϑαι φί
λος Or. 

804. ἐκ οἷδα δεσπότας κεκτημένος Hec. 

397. τὸν νόμον κεκτημένος αὐτὸς παρ᾽ 

αὑτῷ Sup. 431. κείνῳ μελήσει ταῦτα, 

τῷ κεκτημένῳ Iph. Α. 715. τίνα rpo- 

φὴν κεκτημένος ; Ion. 322. δύο νόσω 

κεκτημένος ib. 591. ἔγκληρα πεδία 

τἀμὰ γῆς κεκτημένος Her. F. 468. 

βίον κεκτημένος Antiop. fr. VTII. 1. 

et XXIX. 1. et fr. inc, XXXV. 1. 

σωτήριον εἶ τοῖς καλῶς κεκτημένοις Or. 

197. à γῆν Ἰνάχϑο κεκτημένοι ib. 930. 

τοῖσι τὴν τύχην κεκτημένοις Ph. 899. 

τὸ γαῦρον ἐν χεροῖν κεκτημένοι Sup. 

217. οἰκεῖον τὸν φόνον κεκτημένοι 

Iph. T. 1171. τὸν Διὸς γόνον σύμ- 

μαχον κεκτημένοι Bac. 1341. βίον 

ἀχρεῖον ἀνόσιον κεκτημένοι Her. F. 

1302. τὸ 08Xov—ri] τύχῃ κεκτημέγοι 

Alex. fr. VII. 2. κοινὰς ἀδελφῷ συμ- 

φορὰς κεκτημένην Or. 863. ἄδην νυμ- 

φίον κεκτημένη 10. 1109. ὦ τὰς φρέ- 

νας ἄρσενας κεκτημένη ib. 1204. κε- 

κτημένη κόσμον Med. 954. μορφὴν 

εὐπρεπῆ κεκτημένην Iph. A. 822. τί 

πνεῦμα συμφορᾶς κεκτημένη ; Iph. T. 

1317. εὖ τὰς τύχας κεκτημένη Tr. 

739. ἄνδρα δυσσεβῆ κεκτημένη El. 

927. τῇ νϑν κεκτημένῃ ΕἾ. inc. CLI. 

δ. τόλμας d καλὰς κεκτημένας Hip. 

414. φίλες ἄρ᾽ δχὶ κεκτήμην ; Iph. 

A. 404. τῷ δολόσυνος πρὸς οἶκον 

κτηϑεῖσ᾽ ἀφίξομαι ; Hec. 449. σὲ 

ἄλλη τις γυνὴ κεκτήσεται ΑἹ. 179. 

δειλίαν καὶ κάκην κεκτήσομαι Iph. T. 

676. ἐφ᾽ izoic ὃμωΐδας κεκτήσομαι 

Bac. 514. 
Κτέανον. ἀδύτων ἐπιβὰς κτεάνων An. 

1035. μετὰ κτεάνων μετρίων Ion. 490. 

Κτέαρ. πρίν τινα συντυχίαν κτεάτεσ- 

σιν ἐμοῖς γενέσϑαι Phi. fr. V. 3. 

Κτείνειν. κτείνει pe χρυσᾶ χάριν Hec. 

25. τήνδε μὴ κτείνετε ib. 385. κτεῖνε 

ib. 128). κτείνω Κύκλωπας Al. 6. 

γυναῖκα δυστυχῆ κτεένεις ἀτίμως An. 

635. μὴ κτεῖνε" τὸν ἱκέτην γὰρ 8 9έ- 

Ope κτανεῖν Fr.inc. CLXXX. κτεί- 

vovra τὸς ἐναντίος Or. 685. ὡς &x- 

ϑρὰν κτείνοντες Hec. 517. . xrsívaca 

τὸς à χρὴ ϑανεῖν An. 811. τὸν ἱερὸν 

ὡς xreivacay Yon. 1224. ἔκτεινον, £K- 

relvovro Sup. 700. ἃς τὸ πρῶτον 8K 
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ἐκτείνατε Hec. 289. et fr. inc. B.58. | 

29. ἐλευϑέραν με κτείνατε Hec. δ..." 

ὡς---διηπέτη κτεῖναι Phoen. ΠΡ. ἢ 

v. not. δράκοντα κτείνασα Med. 482. 

τίς vw ἔκτανε; Hec. 708. μηδὲ krd- 

γητε (sc. τὸ τέκνον pe) ib. 2/8. - 

μάκοις αὐτὲς κτανεῖν Med. 385. ἀλά-, 

sopac κτανεῖν Melan. fr. XXIV. «ra- | 

voy Hec. 26. et 713. πολέμιον cv. 

κτανὼν lb. 1176. ματέρα κτανὼν Or. 

505. x ἁγνός εἰμι τῷ κτανόντι kar- 

ϑανὼν Her. 1011. κτανὼν μητρὸς γε- 

ραιὸν πατέρα Her. F. 1258. κτανόντε 

ναυτάϑμων κατάσκοπον Rh. 591. ΤΕΣ 

κτανόντας ἀνταποκτεῖναι Hec. 262, 

ἔκτας Med.. 1398. τὸν τρισώματον 

οἷσιν ἔκτα βοτῆρα Her. F. 424. φῶτο 

βάρβαρον κτενεῖς ; Hec. 877. | KTEVE. 

νιν ἡ r80' ἄλοχος ib. 1277. ἕν KTEVE. 

σ᾽ ἔπος Med. 585. τέκνων ἄροτον ab. 
Ϊ 

τόχειρι μοίρᾳ κτενεῖς ; ib. 1281. τὸϊ 

μὲν---κτενεῖ πατὴρ ἀραῖσιν Hip. 44 

ἕκατι ῥημάτων κτενεῖτέ με: Fr. in | 
1j 

CLXXXI. óc krevavrac αὐτίκα Or 

729. etc. P 

Κτενίζειν. ψήκτραισιν ἵππων ἐκτενίζαι 

μεν τρίχας Hip. 1174. } 

Κτενισμός. πλόκος κτεγισμοῖς i V 

El. 529. $5 

Κτερίζειν. κτέριζε Hel. 1260. Ἢ 

Κτέρισμα. κτερισμάτων λαχεῖν Su] 

409. εἰ πλεσίων τις τεύξεται κτεριὸ 

μάτων Tr. 1249. ἐνάλια κτερίσματ 

Hel. 1407. rm 

Κτῆμα. ἀνιαρὸν τὸ κτῆμ᾽, ἀναγκαῖς 

δ᾽ ὅμως Or. 280. κτῆμα τιμιώτατε, 

10. 702. παλαιὸν οἴκων κτῆμα Με. 

49. ἄδικον κτῆμα Iph. A. 334. κά! 

λιξον οἴκοις κτῆμα Rh. 190. cf. M. 

leag. fr. XIII. 1. ἄξων τὸ κτῆμά 

Ion. 1618. ποϑεινὸν κτῆμα Dan, 3 

ὦ κρεῖττον ὄλβε κτῆμα Antiop. 

XXXVIII. ἐκ ἔστιν ἀρετῆς κτῆμα, 

μιώτερον Fr. inc. IV. 1. 8 pup 

κτῆμα Epist. IV. κτημάτων ἀπο- 

priv Bel. fr. XXV.6. ἀδίκως μὴ € 

κτήματα Er. fr. II. 11. Ἢ 

Κτῆσις. ἐκ ἔτιν---κτῆσις κακίων», ὁ 

ἀνωφελετέρα Alex. ἔν. VI. 4. ὅσον, 

κτῆσις ἥρμοζε Epist. I. E 

Κτητός. κτητὸν βιότϑ μέρος Hip. 12€. 

rà κτητὰ κτᾶσϑαι κελεύει πάντας, i 

909. 
Ed 

LI 
HN 

Κτίζειν. σοί νιν ἔκγονοι κτίσαν (. 



KYAN 

Er. fr. I. 9. 

&rírgc. ἱππία " Apyec κτίται Or. 162] 
{τυπεῖν. μὴ κτυπεῖτε Or. 141. et He 
F. 1048. κτυπεῖ κλεῖϑρα βασιλείω 
δόμων Or. 1366. ἀμφὶ δώματα krv 

ϑὼν Ph. 1188. 

T. I. 32. 
Vmroc. φόβον παρέσχεν ὅδε κτύπος 
lec. 1118. μηδ᾽ ἔξω κτύπος Or. 187. 
141. μεϑεμένα κτύπο ib. 172. κτύ- 

FO ἠγάγετε ib. 1838. κτύπον κρατὸς 
Ib. 961. ἠσϑόμην κτύπα τινὸς ib. 
Ὁ]. κτύπον ἐγείρετε, κτύπον καὶ 
ἡοὰν ib. 1353. ἢ κτύπον φοβόμεϑα; 
^h. 276. χερῶν κτύπον Al. 87. λύρας 
|rUmoc ib. 432. ςέρνων κτύπον Suy. 
I. ποδῶν ἔξω κτύπος Iph. A. 438. 
Mwyüc κτύπον πᾶς ric ἤσϑετο ib. 
982. ἐκ ἥκοσας τευχέων τινὰ κτύ- 
0v;- Rh. 566. ἐκλύετε Περγάμων 
"wrov Tr. 1326. κτύπον εὐάσμασι 
ἀκχᾶν Bac. 129. xtipa — βύρσης 
γύπα παύσας ib. 513. λευκοπήχεις, 
ὕπες χεροῖν Ph. 1360. ςερνοτυπεῖς 

τύποι Sup. 605. séprov κτύπες Tr. 

Ὃς. κύαϑον Eu. fr. I. ]. 
ἀγαυγής. ὑπ᾽ ὀφρύσι κυαναυγέσι A]. 
8Ι. 
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Wkricav) Ph. 688. ποτγανὰν εἴ o£ τι} v&at σύνοδοι ϑαλάσσας Iph. T. 392. ϑεῶν κτίσαι Sup. 620. ἄγαμόν μ᾿’-ἰ Kvavéac πέτρας ib. 746. et S89. ᾿ὄφελ᾽ ἁμέρᾳ κτίσαι ib. 788. d διώνυ- Κυανοειδής. κυανοειδὲς ἀμφ᾽ ὕδωρ Hel. μοι ϑεαὶ ἐκτίσαντο Ph. 694. πόλεις, 179. 
-“πεσσῶν ὁμοίως διαφοραῖς ἐκτισμέναι Κνανόπτερος ὄρνις An. 862. 

Kvavóxpec, vel wc. βοςρύχων κυανό- Kríswp. xrízop' ᾿Ασιάδος χϑονὸς Ion. xpora πλόκαμον Ph. 315. kvavóxpoa 74. κυμάτων ῥόϑια Hel. 1518. 
.|Kvaremóc. κυανωπὸν γώτισμα ϑηρὸς 

".| Fr. ine. B. 46. 3. 
ν) Κυβέλη. ὄργια Κυβέλης Bac. 79. 
-ἰ Κυβερνήτης. διὰ κυβερνήτην κακὸν πεῖτε Πενϑέως Bac. 6]. κτυπεῖ δόμος) Sup. 880. 

|Hel. 805. παύσω κτυπᾶντα ϑύρσον Κυβεύειν. κυβεύων τὸν πρὸς ᾿Αργείας Bac. 240. Διὸς βρονταῖσιν εἰς ἔριν! ΓΑρην Rh. 446. ᾿ Ἱκτυπῶν Cy. 327. ἅπασα ety πυκνοῖ- Κυβιτητήρ. εἶδες ἂν πυκνὸς κυβιτητῆ- σιν ἐκτύπει δρομήμασιν Med. 1180. cf. pac ἐκπεπνευκότας lh. 1158. 1:802. πολλοῖσι σὺν κώδωσιν ἐκτύ. Κύβος. τῷ κύβε μὴ σφαλῇς Pol. fr. yet φόβον Rh. 308. Aífvc Xwróc| IX. 2. βέβληκε δύο κύβω Tel. fr. IV. ἐκτύπει Tr. 544. κτύπησε κρᾶτα μέ- ἔτ᾽ αὐτὸν ἄλλα βλήματ᾽ ἐν κύβοις βα- ον πλαγὰν Or. 1467. ἐκτύπησε! λεῖν πέποιϑα sup. 530. ἐν κύβοισι 
δαέμονος Rh. 183. τύπημα. κτύπημα χερὸς ὀλοὸν Αη. Κυδίέων. τί μοι ζῇν κύδιον; Al. 963. 1212. δεινὰ κτυπήματα βροντῆς Sis.| κύδιον βροτοῖς, πένητα---γαμβρὸν πε- 
πᾶσϑαι An. 640. 

Κύειν, ])in utero ferre. xósca An- 
tiop. fr. XXXVII. 2) osculari. ἔμ᾽ 
ἔτος ἔκυσεν Cy. 550. 

Κυκλάς. κυκλὰς Kapveía. μηνὸς ὥρα 
ΑΙ. 450. Κυκλάδας γησαίας πόλεις 
Ion. 1583. 

Κυκλεῖν, ποῖ σὸν πόδα κυκλεῖς ; "Or. 
631. cf. El. 56]. κυκλεῖ χϑόνα Or. 
1379. κυκλῶν πρόσωπον Ph. 367. 
πόνοι Kal πόνων ἀνάγκαι κρείσσονες 
κυκλᾶνται Hec. 639, δρομάδες “ρό- 
φιγξιν ἔνδοϑεν κυκλόμεναι Ph. 1133. 
quorum locorum tria ultima etiam ad 
κυκλδν referri possunt, quod vid. infra 
suo loco. 

Κύκλιος. κυκλέων χορῶν ἔξω παρϑενίων 
Hel. 1328. κύκλιος ἔνοσις αἰϑερία 
ib. 1379. εἱλισσόμεναι κύκλια Iph. 
A. 1056. 

Κύκλος. κύκλον ἡλέα Hec. 412. et ΑἹ. 
206. κύκλῳ εἱληϑεῖσαν κακοῖς ἑτίαν 
Or. 858. κύκλῳ εἱλισσόμεϑα παγχάλ- 
κοις ὅπλοις lb. 444. ἀγορᾶς xpaírov 
κύκλον ib. 917. εὐπαγεῖ κύκλῳ πτερίνῳ 
ib. 1428. ἐνιαυτᾶ κύκλον ib. 1645. et 
Ph. 480. τὸν ἐνιαύσιον κύκλον Ph. 

hh. HB 9241. διὰ Κυανέας ἀκτὰς An. 
* Κυαγέαις ἵπποις ib. 7012. κυά- 

947. κύκλῳ αὐτὸν περιβαλῶ χεροῖν 
ἐμαῖν ΑἹ. 850. cf. Iph. T. 331. Bac. 463. 
ὥς μιν περιταδὸν κύκλῳ κατεῖχον An, 
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1138. dpep&ct μ᾽ ἐν κύκλῳ Sup. 103. 

σελήνης εὐτυχὴς κύκλος Iph. Av dii: 

ἐν κύκλῳ βωμὸν ϑεᾶς ἔϑρεξε ib. 1568. 

κλείειν πάντα πύργον ἐν κύκλῳ Bac. 

652. περιτᾶσαι κύκλῳ ib. 1104. ὄμμ᾽ 

ἀναςτρέφων κύκλῳ Hel. 1573. ἐν ἀν- 

τίπηγος εὐτρόχῳ κύκλῳ Ion. 19. ἀνιπ- 

πεύοντος ἡλία κύκλῳ ib. 41. ἐν αἰϑέ- 

ρος κύκλῳ ib. 1147. κύκλος πανσέ- 

ληνος ib. 1155. δεκάτῳ μηνὸς ἐν 

κύκλῳ ib. 1486. ἐν κύκλῳ kay8v εἵς- 

Auro βωμᾶ Her. F. 926. κίονος κύ- 

κλῳ 10. 977. ἀσπίδος ἐν κύκλῳ El. 

459. φαέϑων κύκλος ἀελίοιο 1b. 465. 

γοργῶπα κύκλον ib. 1257. κύκλῳ &p- 

πει ZEol. fr. XIII. 8. κύλικος ἑρπόσης 

κύκλῳ Cress. fr. VIII. κύκλος αὐτὸς 

καρπίμοις τε γῆς φυτοῖς, ϑνητῶν τε 

γενεᾷ Inus fr. XVII. 3. κύκλος τις 
[ji [4 , , 

ὡς τόρνοισιν ἐκμετρμενος Thes. fr. 

V. 3. ὑφίζανον κύκλοις Eh. 1391. 

εἰς συςτάσεις κύκλας τ᾽ ἐχώρει An. 

1090. ἑπτὰ kapmípec ἐτῶν κύκλες 

Hel. 111. 

KvkA8v. Πέργαμον---κυκλώσας " Apet 

φοινίῳ Iph. A. 775. κυκλώσω δαλὸν 

ἐν Κύκλωπος ὄψει Cy. 401. κυκλδτο 

(pro ἐκυκλ.), ὥστε τόξον Bac. 1004. 

Κύκλωμα. κύκλωμ᾽ ᾿Ιξίονος Ph. 1192. 

βυρσότονον κύκλωμα Bac. 124. 

Κυκλώπειος. γᾶ Κυκλωπεία Or. 963. 

Κυκλωπείαν πόλιν Her. F. 15. τείχεα 

ἹἘυελώπεια Ἴ»...1088.. 60 EL. 1128. 

ἐπ᾿ αὐτοῖς Κυκλωπείοισιν ὧν Her. F. 

098. 
Κυκλωπίδες éstac Iph. TT. 844. 

Κυκλώπιον, demin. a Κύκλωψ Cy. 265. 

ἸΚυκλώπιος. ἐκ Μυκήνας τᾶς Κυκλωπίας 

Iph. Á. 265. Κυκλωπίαν yváSov Cy. 

909. Κυκλωπίων πόνον χερῶν Iph. A. 

1501. τείχεσιν Κυκλωπίοις 10. 534. 

Κύκλωψ Tr. 437. Cy. 26. εἴς. κτείνω 

Κύκλωπας Δ]. 6. ἐπὶ Κυκλώπων ἱεὶς 

ϑυμέλας Iph. A. 152. οἱ μόνωπεε--- 

Κύκλωπες Cy. 22. etc. Κυκλώπων 

βάϑρα Her. F..944. 
Κύκνειος. ὕδωρ κύκνειον Iph. T. 1104. 

Κυκνόπτερος. κυκνοπτέρα Λήδας aküpve 

Or. 1388. 

Κύκνος. τὰν kUxvs δολιχαύχενος γό- 

γον Iph. Δ. 794. κύκνος μελῳδὸς Iph. 

T. 1104. morapís κύκνε πτερὸν Rh. 

618. πολιόχρως κύκνος Dac. 1362. 

κύκνϑ μορφώματ᾽ ὄρνιϑος λαβὼν Hel. 

KO NX 

19. χιονόχρως kokve πτερῷ ib. 218, | 
πρὸς ϑυμέλας ἐρέσσει κύκνος Ion. 162. 

κύκνος ὃς Her. F. 692. κύκνος ἀχές-, 

rac El. 151. 2) Κύκνος, nom. propr. 

filius Martis. Al. 506. et Her. F. 

391. | 
Κυλίνδειν. κυλίνδετ᾽ εἴσω τόνδε τὸν 

δυσδαίμονα Bel. fr. II. 

Κύλιξ. ἐκπιεῖν κύλικα Cy. 168, ἄλ- 

λην ἔδωκα κύλικα ib. 420. ὥσπερ 

πρὸς ἰξῷ, τῇ κύλικι ib. 482. κύλικος 

ἑρπόσης κύκλῳ Cress. fr. VIII. κυ- 

λίκων οἰνοπλανήτοιο---ὡὠμίλλαις Rh. 

363. κυλίκων πλήρωμα Tr. 823. 

Κῦμα. ἐπὶ πόντιον κῦμα Hip. 735. ef. 

v. 754. ἐκπερᾶσαι κῦμα συμφορᾶς ib 

824. ἱερὸν εἴδομεν κῦμ᾽ ἐρανῷ «ηρίζοι 

ib. 1207. κῦμ᾽ ἐξέϑηκε ταῦρον db 

1214. τί με προσπίπτεις, ἁλίαν TÉ 

rpav, ἢ κῦμα An. 539. πρὸς κῦμι 

λακτίζοντες lph. T. 1396. μηὸ 

προσίξη πρώραν [ura πρὸς rp 

104. ὃς ἐκ ϑαλάσσης ἔφυγε κῦμα 

901. βαρύβρομον κῦμ’ ἅλιον 

1321. κακῶν κῦμ᾽ ὑπεξαντλῶν pei 

Ion. 927. γέμεσαν κύματος ϑεοσπύρ 

Alop. fr. VI. ὑπερϑεῖν κύματος ἄκρε 

Ar. fr. XXIV. 1. πολλοῖς διαύλοι 

κυμάτων φορέμενος Hec. 29. ἐκ κι 

μάτων γαλήν᾽ ὁρῶ Or. 279. πόνων- 

ὀλεϑρίοισιν ἐν κύμασι ib. 344. T 

των ἄτερ πόλιν ναυςτολήσεις Sup. 47 

τὸν δὶ ὑγρῶν κυμάτων reSpappé 
Iph. A. 948. διαῤῥὼξ κυμάτων---ἂι 
μὸς Iph. T. 262. ἐπὶ πόντια κύμαϊ 

ib. 409. παρεῖσαν αὑτὰς κυμάτι 

δρομήμασιν Tr. 688. μὰ ἱερὰ κύμα! 

Cy. 264. ἐν κύμασι λέλοιπεν βίοτι 

Hel. 229. κυανόχροα κυμάτων pó3 

ib. 1518. κατὰ κυμάτων ἔῤῥοι Hc 

F. 650. πόντος κύμασι Ξένων ib. 8 

ὁ κύματ᾽ οἰκῶν ὄρνις Pol. fr. I. 500 

ὑγροῖς κύμασιν τεϑνηκέναι lb. 6. δὶ 

ναὶ ὀργαὶ κυμάτων ϑαλασσίων - 

LIIL |. ἀωρὶ zóvre κύματ᾽ εὖρέ 

περῶντα eorund. CLXXV. 1. — 1 

KvparoQ3 poc. ὁρῶ---νομάδα upra 

φϑόρον Pol. fr. I. 2. Fs 

Κυμοδέγμων. ἀκτῆς κυμοδέγμονθξ v 

λας Hip. 1173. | 

Κυναγέτας, dor. pro κυνηγέτης B: 

869. et 1187. 
Κυναγετεῖν, dor. pro kvrayy. KUraye 

τέκνων διωγμὸν Wer. Ε΄. 596. ' 
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juvayía, dor. pro κυνηγ. τερπνὸν ἐκ 
wrayíac τράπεζα πλήρης Hip. 109. 
υναγὸς, dor. pro κυνηγός. κυναγὸς 
ὑσεὶ Ph. 1176. cf. Iph. T. 284. ἐκ 
st σοι κυναγὸς Hip. 1397. ὁ τῆς 

. cf. Sup. 

“νέα. ἐπικείμενον κάρα κυνέας ϑερίζων 
jup. 717. 
"νεῖν. κύνει (i.e. ἐκύνει) ὁ μέν τις 
|'£ip", ὁ δὲ £av Soy κάρα παίδων Med. 
141. cf. v. 1207. κύνει προσπιτνᾶσα 
iL. 181. κυγήσομαι τοιόνδε πῶμα ΟΥ. 
12]. 
"νηγέσιον. τί κυνηγεσίων καὶ σοὶ με- 
ἕτης ; Hip. 224. 
"γηγέτης Hec. 1174. ὁμαρτεῖν, ὡς 
"νηγέτῃ κύνα Her. F. 800. à παρὼν 
ἡνηγέταις Rh. 325. 
|vmyía. ἐν κυνηγίαις Bac. 339. 
Suc. παρὰ Κύνϑιον ὄχϑον Iph. 

᾿ς 1098. 
ατος. τὰ κύντατ᾽ ἄλγη κακῶν Sup. 

αἱ κυνώπιδες γοργῶπες ΟΥ. 
cf. El. 1252. 
ἰσσος Cret. fr. IT. 9. 

τρις, appellatio Veneris notissima 
ec. 825. Ph. 7. et passim per totum 
uripidem. 
vpoc, nom. insule. Bac. 400. et Hel. 
7. 
γειν, κύρει (quanquam hoc potius 
iperf. est a κυρεῖν pro ἐκύρει) πλη- 
ον ϑρώσκεσά με Bac. 727. μητρὸς 
' Kakijc ἐκύρσατε Med. 1363. ὧν 
ὕρσατ᾽ ἐξ ἐμδ Sup. 1169. cf. v. 1172. 
"8 παιδὸς ἔκυρσεν Ion. 1105. 

. 280... εὖ 
tvíac χρονίε---κύρσαι Yon. 471. με- 
"ev λέκτρων, μετρίων δὲ γάμων--- 
σαι Melan. fr. X. 3. 
'σι κύρσας An. ]172. 
|. ἕτερα ἀφ᾽ ἑτέρων κακὰ κακῶν 
pet Hec. 689. ἐπ᾽ ἀκταῖς νιν κυρῶ 
'λασσίαις ib. 698. ὅστις αἷμ᾽ ἔχων. 
Xt Or. 513. ὅτορ ὁ τᾶς ILoX.— | 
uÓac ὁμόγαμος κυρεῖ; Ph. 139. 
BKvpet; ib. 175. τίς ἐν πύλαισι! 
'μάτων κυρεῖ; ib. 1074. οἵας ἀμει- 
ς ἐξ Ἰάσονος κυρεῖ Med. 23, ὅταν 

κακοῖς πή- 

Κύριος, 

Kupav. 
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1421. ὅστις ἐχϑρὸς àv κυρεῖ ΑἹ. 957. 
εἰ ξυνεῖναι μὴ ᾿πιτηδεία κυρεῖς An. 
205. κἀν ϑυραῖος ὧν κυρῇ ib. 423. 
et Antiop. fr. XXXIX. 2. ὁποίας 
ἐκ ϑεῶν μοίρας κυρεῖ Iph. A. 1605. 
πολλὰ πολλῶν κυρεῖ lph. T. 759. 
ἄλλα ἐξ ἄλλων κυρεῖ ib. 865. ὅτῳ 
κυρεῖ lb. 107]. πᾶ κυρεῖ βεβώς; ib. 
1285. κακὸν κυρεῖν τι Θρῃκίῳ «ρα- 
τεύματι ἔοικεν Rh. 745. ἔνϑα πημά- 
των κυρῶ Tr. θ80. κυρεῖ εἰσβαίνασα 
μαντεῖον ϑεῷ Ion. 41. τῆς πάλαι κυρῶ 
φίλα τυραννίδος ib. 709. d. πελάσας 
δείπνων κυρεῖ ib. 711. εἰ φρονῶν ἤδη 
κυρεῖς Her. F. 1117. τύμβε κυρεῖ; 
El..288. ef. Hec..503.. 78 ὑπαὶ τόδε 
παλαιὸν ἀνδρὸς λείψανον φίλων κυρεῖ ; 
El. 554. κυρεῖ κήποις ἐν καταῤῥύτοις 
Bec ib. 777.  & zc κυρεῖ γυναικὸς 
ἐσϑλῆς Cress, fr. XI. 3. τέρμονα kv- 
ρῶν ὅρανβ Hip. 746. ϑανεῖν μοι ξυν-- 
τυχία κρείσσων ἐκύρησεν Hec. 215. 
τοιαύτας εἴη με κυρῆσαι ἀλόχε A]. 
475. συμφορᾶς τίνος κυρῆσαι Lon. 
536. ἃ μὴ κυρήσας Ph. 493. ὅπε 
κυρήσας τάσδ᾽ ἀπαγγελεῖς λόγες Iph. 
T. 1297. μακάριος κυρήσας ἔσῃ Rh. 
196. εἰ κυρήσει δαίμων Med. 1109. 
ἐσθλῶν κυρήσεις Iph. A. 103. εἰ μὴ 
κυρήσεις πολεμίας Rh. 113. 
vw κυρήσω; ib. 695. 
Her. 253. 8X ὅτω, à δοκεῖς, κυρήσεις 
ib. 878... ξενίων κυρήσεϑ᾽, ot ἐμὸς 
κεύϑει δόμος El. 359. 

1) subst. Sup. 1188. Iph. A. 
703. τῷ κυρία σέϑεν An. 559. ἐκῶᾶν 
ἐγὼ τῶνδ᾽ ἐνθάδ᾽ εἰμὶ κύριος; Her. 
268. κύριος τῶν ἐμῶν τίς ; Hel. 1651. 
8 κύριον τὸν δόντα μ᾽ ἡγεῖται El. 259. 
γαίης Λακαίνης κύριον Cresph. fr. 
XIV. 2) adject. κυρία ἡμέρα Or. 
48. cf. Al. 156. κυρία ési νῦν Hel. 
974. kaS' αὑτῶν κυρίας κραίνειν δίκας 
Her. 144. τόδ᾽ ἦμαρ ἡμῖν κύριον Or. 
1035. cf. Al. 104. τῆσδε πολλῷ κυ- 
ριώτερος γεγὼς An. 581. conf. Bac. 
205. et Hel. 1650. ἐμὸς, Sx ὁ τῦδε 
μῦϑος, κυριώτερος λέγειν Iph. A. 318. 

τῆς ϑυγατρὸς πρὶν κεκυρῶσϑαι 
σφαγὰς El. 1069. 

πόϑεν 
δίκης κυρήσει 

| Kvpróc rpoxóc Bac. 1064. 
Kvpr8v. κυρτῶν νῶτα Hel. 1574. εὐνὴν ἠδικημένη κυρῇ ib. 265. ὃς Κύτος. τρίποδος ἐν κοίλῳ κύτει Sup. püXcsa φίλτατος κυροῖ βροτῶν Hip.| 1201. λέβητος εἰς κύτος χαλκήλατον 



KQAO 

Cy. 398. πλεκτὸν κύτος lon. by. 

ἀναπτύξας κύτος εἱλικτὸν ἀντίπηγος 

ib. 39. περιπλεύρῳ κύτει El. 473. 

iv ἀσπίδος κύτει Antiop. fr. XLII. 

ἘΠ 
Κύων. κύων γενήσῃ Hec. 1265. κυ- 

νὸς ταλαίνης σῆμα ib. 1275. ὁ Πλό- 
προδότιν ai- τωνος κύων Al. 361. 

κάλλων κύνα An. 691. τὸν τρισώμα- 

τον κύνα Her. F. 24. τὰν μυριόκρα- 

γον πολυφόνον κύνα Aéprac ὕδραν ib. 

490. cf. v. 1974. κύνα rpíxpavov ib. 

1277. à9Me κυνὸς κόμιΞρα ib. 1386. 

'Exárgc ἄγαλμα φωσφόρϑ κύων ἔσῃ 

Ἐν. ἴῃς. CXXVI. κυσὶ φονίαν δαῖτα 

Hec. 1077. διώκω τὰς μιαιφόνϑς κύ- 

νας ib. 1178. ἐ δικαίως ὅδε κυσὶν 

δοϑήσεται; Ph. 1644. cf. Her. 1050. 

κυσὶν ταχείαις ϑῆρας ἐξαίρει χϑονὸς 

.Hip. 18. ϑηροφόνοι κύνες ib. 217. 

, κυσὶ ϑωύΐξαι ib. 219. κυνῶν ὠκυπό- 

Bev ib. 1127. κυνῶν ὑλάγματα Iph. 

.'T. 293. ὦ δρομάδες ἐμαὶ κύνες Bac. 

780. δρόμημα κυνῶν ib. 870. ϑοαὶ 

λύσσης κύνες ib. 975. ὅπερ ᾿Ακταίω- 

va διέλαχον κύνες ib. 1290, ϑῆρας 
.ἰχνεύων κυσὶν Cy. 130. κυσὶν πε- 

ποιϑὼς Hel. 153. κυνῶν ἕλκημα Her. 

F. 568. κύνας rácó (i.e. Purias) 

ὑποφεύγων El. 1342. λείψαν᾽ ἐκβάλ- 

λειν κυσὶν Cress. fr. VII. κύνας καὶ 

τόξ᾽ ἔχεσα Meleag. fr. VI. 4. 
Κώδων. πολλοῖσι σὺν κώδωσιν Rh. 

308. 

Kwówvókporoc. κλύε κόμπες κωδωνο- 

" κρότας Rh. 383. 

Κώκυμα Or. 1298. 
ἹΚωκυτός. 

κυτὸν Med. 1177. βοὴ καὶ 

ἦν ἀνὰ πτόλιν Sup. 721: 
- 9 , 

κωκυτοῖσιν αἰχμαλωτίδων 'Tr. 

Kuoxvróc, fluvius infernalis. 

κυτοῖο ῥεέϑρων ΑἹ. 460. 

Κωλήν. 808 κωλῆνες νεκρῶν Sci. Ir 

III. 
Κῶλον. ἰϑύνων voctpóv κῶλον 'Opécs 

Or. 1016. κῶλον ἐκτὸς ἀσπίδος τί- 

ϑησι Ph. 1400. προβὰς κῶλον δεξιὸν 

ἀνέλκων κῶλον ἔκπλεϑρον 
ἁβρὸν τιϑεῖσα κῶλον 

κῶλον 
E 4, B τ ] 68 N N - 

ἄγει ταχύπεν Pac. 168. λευκὸν κῶ- 
8k8v ὁρᾷς 

ib. 1421. 
Med. 1181. 
ἀσϑενές 9 ἄμα Iph. A. 614. 

λον ἐξηκόντισαν ib. 664. 

KoAvew. μὴ τὸ σὸν κωλυέτω. Ph. 

Κώλυμα. 

Κωμάζειν. 

ἀνάγετε κωκυτὸν Ph. 1359. 

ἀντίμολπον ἧκεν ὀλολυγῆς μέγαν κω- 
κωκυτὸς 
πολλοῖς 

28. 2) 
ἐκ Ko- 

KOMO 

ps κῶλον, ὡς ἐπείγεται; Her. 784 

τάφῳ ξυνάψω κῶλον Hel. 55]. po. 
μάδι κώλῳ ἐσύϑη ib. 1317. τᾶ γήρω, 
μοι συνεκπονᾶσα κῶλον lon. 740. βα 

p) κῶλον Her. F. 119. βάρος φέρω 
τροχηλάτοιο κώλε ib. 129. φυγῇ γω 

ϑὲς πέδαιρε κῶλον ib. 819. ^ τὰς ἐμὰ 

εἶχον. χέρας καὶ κῶλα Hec. 1164 

χεῖρες καὶ κῶλ᾽ ---λίσσετο Ph. 1192 

τρέμεσα κῶλα Med. 1169. KGN | 

ἀμφοῖν---εἰς πλευρὰ---ἠκοντίζετο Ipi 

T. 1369. κῶλα κώλοις καϑαρμόσα 
Rh. 211. σχιξὰν παρ᾽ ἄντυγα κώλο 

ἐρεϑίζων 10. 373. ϑανόσης κῶλα To 

κίλης νεβρϑ Pol. fr. X. 2. 

χάριν vat τήνδε κωλύει τί σε: 
'T. 507. τί σε κωλύει λαβεῖν κέρ 

Phi. fr. VII. 8. κώλυε ἄνδρα παῤ 
δίκην τιμώμενον» Phi. fr. I. 6. οἰκοφ 

ρον ἄνδρα κωλύει γυνὴ ἐσϑθλὴ Fr. in 

XLVIIL 1. τί μ᾽ ἐκώλυσας pii 

τύμε τάφρον ἐς κοίλην ; Al. 89. 

ἄν με κωλύσῃ ϑανεῖν An. 44. cf. Ip 

A. 1428. εἴ τις pe λύειν τῆσδε Ki 

λύσει χέρας An. 717. ἡ ἐμὴ ψυ 

πάντα κωλύσει τάδε lph. A. 

εἰ πρὸς τῇ ϑεδ κωλυόμεσϑα μὴ μα 

ἃ βόλομαι Ion. 391]. πρὸς τοῖς ἔ 

ἐδὲν κωλυόμεϑα τοῖς τότων γίν 
Epist. V. v 

τί ἐμπόδιον κώλυμ᾽ Ert git 

Ion. 862. ἢ 
d γάρ σε κωμάζο ud 

ἠχϑόμην ὁρῶν Al. 818. τὸν K 

γικον μετὰ ϑεῶν ἐκώμασεν Η 

180. Ι 

Κωμήτης. Φεραίας τῆσδε κωμῆται X^. 

νὸς Al. 479. γᾷ 

Κῶμος. κῶμον ἀναυλότατον pO» 

ρεύεις Ph. 797. προσπόλων omm 

πῆς κῶμος Hip. 55. κῶμϑ καὶ γ ᾿ 

τος ἄξια ΑἹ. 807. πολυάχητος! 

ib. 921. κῶμον δέχεσϑαι ἀσπί 

pov Sup. 390. δέχεσθε κῶμον» 

ϑεῦ Bac. 1166. ἀμφὶ κῶμον 

Ογ. 845. ἐπὶ κῶμον ἕρπειν ib 

xps αὐτὸν ἀπαλλάξω ib. 45 

κῶμον ἐκπετασϑεὶς ib. 495. vid. 

v. 506. 532. et 535. πτηνὺθ Κῶ 

πεχειῶν lon. 1197. aveo [7 

Al. 344. πρὸς τάφον ὁμηλίκω ἢ 

pec ἀπάξω ΤΥ. 1184. Βακχίῳ 

συνασπίζοντες ΟΥ. 39. cf. Pal. fr. 

ul 
| 

e 



AADUX AAEP 
B. κώμοις παιδεύσωμεν τὸν ἀπαίζευ- 
Ὃν Cy. 400. ξυνελϑᾶσα κώμοις Ὕα- 
ἐνϑυ Hel. 1485. φιλοτεφάνες κώ- 
i8 Cresph. fr. IV, 8, i 
Ty. φάσγανον κώπης λαβὼν Hec. 

i43. ἕλκει (sc. ἡνίας), κώπην ὥστε 
᾿αυβάτης ἀνὴρ Hip. 1221. ὁ ᾽πὶ κώ- 
7 ψυχοπομπὸς Χάρων Al. 362. üroi 
akpóv ἤλθομεν κώπῃ πόρον Iph. T. 
16. γυμνὰς ἐκ χερῶν ἐπωμίδας κώ- 

| προσαρμόσαντες ib. 1405. ὁρῶ--- 
ὕπης ἄνακτας Cy. 86. δαλῦ κώπην 
χμάσας ib. 482: πλεῖτον σράτευμα 
ὑπῃ διορίσας Τροίαν ἔπι Hel. 401. 
οίνισσα κώπη ταχύπορος ib. 1288. 
|- Hel. 1468. κώπην χρυσόκολλον 
Ὁ]. fr, IV. κώπης ἀνάσσει Tel. fr. 
I. 1. 2) Form. dor. κῴπα. ἁλιήρει 
me Hec. 456. ὃς ἐπὶ Kg T a—ve- 

Kpomroumóc ἵζει Al. 441. ποταμίᾳ 
νερτέρᾳ τε κώπᾳ ib. 461. ἔρημον σαν 
&vaMa κώπας An. 856. cf. Hel. 534. 
κλεινᾷ σὺν κώπᾳ χιλιοναύτᾳ Iph. T. 
140. πετομένας κώπας Hel. 672. 9) 
Plur. κώπας ἁρπάσαντε φασγάνων 
Ph. 1413. δικρότοισι κώπαις Iph. 
T. 408. κώπαις ἐπιϑωΐξει ib. 1127. 
νεὼς λάβεσϑε κώπαις ib. 1387. «κῶς 
παις δι’ ἅλα βαίνεσαι ΤΥ. 123. κινεῖν 
κώπας ib. 181. διπλαῖσι κώπαις Cy. 
466. 

Κωπηλατεῖν. τρύπανον κωπηλατεῖ Cy. 
460. 

Κωπήρης. κωπήρης χεὶρ Tr. 161, κω- 
πῆρες σκάφος Hel. 1397. 

Κωρύκιος. κορυφαῖς Κωρυκίαις Bac. 
559. 

A. 
V. λᾶαν ἐμβαλὼν κάρᾳ ápato- ἔλαχες τιμῆς Hip. fr. XVIIL 1. πε- $5 Ph. 1164. vía. σοφίαν ἔλαχε Pol. fr. V, 3. Σπάρ- δακίδαι. Λαβδακίδαις πολυμόχϑοις) τὴν ἔλαχες Tel. fr. XX. 1. Ἢ 807. 
ἢ akoc, avus CEdipi. Ph. 8. 

ἐν τῇ 
φύσει τὸ σωφρονεῖν εἴληχον Hip. 80. 
τάφε τε μοίρας kai κτερισμάτων λα- Jpoc. λάβρῳ κλύδωνι Iph. T. 1393. χεῖν Sup. 309. εἰ τὰς ϑανόντας νοσ- Ὅρῳ μαχαίρᾳ Cy. 402. λάβρον φίσεις, ὧν δεῖ λαχεῖν ib. 539. λαχεῖν ἵκοντος γένυν Mer. F. 253. πῦρ) ἴσον Tph. T. 1009. πατρῴων à Àa- Dpov Or. 696. ὄμματι λάβρῳ Hel.| xov Tr. 1192. σώματος λαχὼν μέ- 9. λάβροις ὀλεϑρίοισιν ἐν κύμασι] ρος Inus fr. V, 3. σκότιαν αἰῶνα . 844. λαχόντων Ph. 1402. διπλᾷ βίε Xa- ipoc Her. F. 861. Xóvrec Sup. 1086. κλήρῳ λαχόντας 'χάνειν. τίνα πότμον εἴληχε re, Her. 36. Aax8cá γ᾽ ἀϑλία, καὶ μὴ n T.914. τὰς μὲν ᾽Δρκὰς, τὰς δὲ λαχὅσα δυστυχὴς καϑίξαμαι An. 386. σσαλὸς λεὼς εἴληχε Tr. 31. πρόσ- τῆς εὐδοξίας Aax8ca πλεῖον ΤΥ. 639. ' εἴληχας $óva El. 668. ἀρχὴν) 3 Aax8ea ϑνησκέτω Her. 546. cf. v. Qe καὶ ϑεῶν ἱδρύματα εἴληχεν] ὅ48, ἐχ ὁμᾶ λελόγχατε "Tr. 243. n. 4, &Bákxevrov αἱ ϑίασον ἐλά- μυσαρῷ δολίῳ τε λέλογχα φωτὶ δολεύ- £Or.319. ὃν ἔλαχ᾽ ἃ κατὰ χϑονὸς εἰν ib. 281. 

Ἱερσέφασσα ib. 961. λοιβὰν, ἂν Λαγών. ἔῤῥηξε λαγόνος εἰς μέσον X ᾿Αἴδας Ph. 1569. &ráropa| Hec. 559. παίει σιδήρῳ λαγόνας Hov ἔλαχον Iph. T. 864. τίν᾽) Iph. T. 298. ἀνεῖτο λαγόνας El. 826. xov; Tr. 244. τεμὸν τίς &p'| Λάγως. δειλοὶ πάντες εἰσὶν οἱ λάγοι XE τέκος : ib. 247. Ὀδυσσεὺς] Fr. inc. B. 14.5. 
X ἄναξ δόλην σ᾽ ἔχειν ib. 278. Λαέρτης, pater Ulyssis. ν δυσαίων ric ἔλαχεν Hel. 215.| τόκον Iph. A. 204. ὁ πολὺ ματρὸς ἐμᾶς ἔλαχες πλέον Iph. T. 533. 
983. τύμβον τε κοινὸν ἔλαχον, Λαερτιάδης Hec. 135. 
ἱειάν τ᾽ ἴσην Er. fr. I. 38. οἵας Δαερτίδας Rh. 907. 

M , 

τὸν Aaépra 
Λαέρτε γόνος 



AAIM 

Aaéprioc, 1. q. Λαέρτης. παῖ Λαερτίεα 

Hec. 402. et Rh. 669. Δάρτία (pro 

Aaepríe) τόκος "Tr. 421. 
Λάζυσϑαι. λάξυσϑε Dac. 503. et Ion. 

1966. λάζυσϑε τήνδε Ph. 1654. et 

Ion. 1402.  Aá£veSe φερνὰς τἄάσδε 

εἰς χέρας Med. 956. παῖδα τόνδε 

λάζυσϑε Iph. A. 622. λάζυσϑε χει- 

ρῶν τᾶδε Bac. 451. λάζοισϑ᾽ ἄγον- 

τες αὐτὸν εἰς δόμες ἐμὸς Rh. 877. 

λάζυσϑαι χρεὼν μοχλὲς Her. F. 943. 

AáSa, dor. pro Mj Iph. T. 229. 

Λαϑοσύνα, dor. pro ληϑοσύνη. λαϑο- 

σύναν νυκτωπὸν Iph. T. 1278. 

AáSpa. πολὺν σὺν ἐμοὶ χρυσὸν ἐκ- 

Λαιμότμητος. 

πέμπει λάϑρα Hec. 10. λάϑρα τόλ- 

μας 8 καλὰς κεκτημένας Hip. 414. 

paso γυναικὸς σῆς ὑπεβλήϑην λάϑρα 

Al.649. ὑπεκπέμπω λάϑρα ἄλλες ἐς 

οἴκας Am. AT; οἷον. 510: κεντδσ᾽ 

ἀτευχῆ παῖδ᾽ ᾿Αχιλλέως λάϑρα ib. 

1120. ἃ σὺ κἀκ εἰργάσω λάϑρα Iph. 

A. 326. εἴ pe ναῷ τῷδε κρύψειας 

λάϑρα Iph. T. 1024. λάϑρα ἄνακτος 

---ὃράσεις τάδε; ib. 1048. λάϑρα 

κτεῖναι τὸν ἐχϑρὸν Rh. δ10. ὅπως 

ἀφώρμησ᾽ ἐκ δόμων τῶν σῶν λάϑρα 

ΤῊ. 939. κἀν ϑέλῃς λάϑρα Bac. 815. 

λάϑρα πωλῶν τὰ σὰ Cy. 259. τὸν 

οἶνον ἐκπίνεις λάϑρα ; ib. 549. παῖδά 

y ἔτεκε τῷ ϑεῷ λάϑρα πατρὸς lon. 

340. εἰ λάϑρα νιν Φοῖβος ἐκτρέφει 

ib. 357. cf. v. 438. 816. 819. 944. 

1031. 1408. et 1544. jAS Ἰσως π8 

σὸς κασίγνητος λάϑρα ΕἸ. 518. εἰ 

ἐκ δόμων ἥρπατο λάϑρα 10. 104]. 

εὐνῇ συνελϑεῖν λάϑρα Dan. 28. 

φυγῇ λάϑρα τῆσδε γῆς ὁρμωμένην 10. 

98. 

Λαϑραῖος. λαϑραῖον ὠδῖνα lon. 45. 

ξίφη λαϑραῖα Hel. 1591. 

Λαϑραίως. φρδῦος σκηνὰς ἐς ἱερὰς 

λαϑραίως Ton. 506. μή τῳ λαϑραίως 

τέκνα γενναίῳ τέκοι El. 26. τίκτει 

με λαϑραίως Ἡρακλεῖ ΤῈ]. fr. 1:5. 

Λαιμητόμος. Χαιμητόμες κεφαλὰς Iph. 

A. 7/0. 

Λαιμόρυτος. — áujokróvov δίωγμα λαι- 

μορύτα σφαγᾶς Hel. 360. 

Λαιμός. πάρεςι λαιμὸς εὐτρεπὴς ὃδὲε 

Hec. 565. βρότειον αἱμάσσοντες λαι- 

μὸν Iph. Α. 1084. λαιμὸν ἐπεσκο- 

πεῖτο ib. 1579. τέμνων λαιμὸν Hel. 

AAIY 

1037. παίειν λαιμῶν εἴσω ξίφος οι 

1472. εἴ γε λαιμὲς εἶχε τριπτίχβ' 

ib. 15183. ξίφος λαιμῶν διῆκε b 

1099. λαιμὲς τρεῖς τριῶν μήλων τε ! 

por Sup. 1200. ἀφίεσαν Aat 

βροτείων &pvov φόνον Her.822. λαὶ 

μῶν ἐξάψειν βρόχον lou. 1064. | 
τὸ λαιμότμητον 

Γοργόνος Ph. 458. | 

Λαιμοτόμος. Περσέα λαιμοτόμον E 

459. Τοργᾶς λαιμοτόμων ἀπὸ st 

λαγμῶν lon. 1054. λαιμοτόμῳ δες 

ποίνας χερὶ Iph. T. 444. T 

ΔΛαΐνεος. λαϊνέοις ᾿Αμφίονος ὀργάνο 

ΡΙν". 110. ἣν 

Λάϊνος. λάϊνον εἰς τάφον Sup. 62. € 

Hel. 968. λαΐνες περὶ πύργϑς Tp 

A. 774. cf. Τα. δ. Xatvec ópSos (T 

Her. F. 979. λαΐνοις ἀμφὶ ioo, 

οἴκων ib. 1037. λάϊνοι ϑριγκοὶ δόμι 

El.1150. κρηπῖδας λαΐνας ἀγάλμ, 

roc Iph. T. 997. λαΐνῳ τειχίσμο 

Her. F. 1096. μνῆμα λάϊνον ] 

398. xarà λάϊνα τείχεα Ph. 804) 

Tr. 1088. et Ion. 207. εἰς ἕδρα 
Aáiva Tr.540. ἀντὶ περιβόλων Xx 

νων ib. 1141. λάϊνα κίοσιν ἔμβο 

Bac. 591. λαΐνοισιν ἐξογκώμε 

Her. F. 1332. ἐξ αὐτομόρφων T 

τειχισμάτων And. fr. XXIX.20 

Aáioc, rex Thebarum, a filio Q 

occisus. Ph. 9. 13. 35. 39. 226. 2 

344. 875. 1592. et 1605. 

Λαιός. λαιὸν πόδα Ph. 

οἵσιν ἐν βραχίοσιν ib. 1149. τοί; 

λαιὸς Hel. 1589. λαιὸν πῆχυν 

728. πρὸς λαιᾷ χερὶ Her. F. 

κέρας τὸ λαιὸν Sup. 705. Iph. A 

Rh. 485. et Her. 671. τὸ Xa 

ἴχνος ποδὸς Meleag. fr. VI. 7:28 

Λαῖφος. λαῖφος ἀκάτα ϑοᾶς Or. 

ἄκροισι λαίφες κρασπέδοις Med. 5 

ὄποτ᾽ ἔριον εἰσῆλϑε λαῖφος Hel. 4 

πόμπιμοι λαίφει πνοαὶ Me 

1080. σχεδίας λαίφη προτόνοις i 

ρειδομένας Hec. 114. λαίφεσ b. 

peu Iph. A. 1326. ἡνίκ᾽ " Apc ἔφα! 

λαίφη τῆσδε γῆς Rh. 323. ἐπὶ 

φεσιν βεβὼς "Tr. 685. T 

Λαιψηροδρόμος, epitheton Achillis. 

Α. 207. 
Nasbaode. λαιψηρῷ 700 Hec. 1 

et ΕἸ. 549. et λαιψηρὸν πόδα || 

1600. ἄνπερ διέλϑῃ λαιμὸν Lon. 562. λαιψηραῖς γνάϑοις ΑἹ. 497.7 



AAMSB 

λαιψηρὸν φρενῶν Fr. inc. VIII. 1. 
In: πηδᾷ Ion. 717. 
ἄκαινα τὴν Λάκαιναν---λένην Hec. 
II41. cf. v. 651. Or. 1439. Tr. 34. et 
69. τὴν Λάκαιναν 'Epjuóvgv An. 

29. ἡ Λάκαινα Τυνδαρὶς (i. e. Cly- 
jemnestra) Iph. T. 806. ἐκ Λακαί- 
"c Σπαρτιάτιδος χϑονὸς An. 18]. 
! Δάκαινα πόλις ib. 193. οἱ 202. 
/diav Λάκαιναν Tr. 1110. cf. Hel. 
489. et Cresph. fr. XIV. 

ἱκεδαιμόνιος. τᾷ ΔΛακεδαιμονίᾳ νύμ- ia Tr. 250. 
ικεδαίμων. Λακεδαίμονος ἐκγενέταισι 
in. 128. vid. etiam Iph. A. 73. et lel. 481. 502. et 1198. 
1 wa. τρυχηρὰ πέπλων λακίσματα 
'r. 497 
κτίζειν. πρὸς κέντρα λακτίζοιμι 
lac 794. cf. Peliad. fr. IV. π ὃς 
jua λακτίζοντες Iph. T. 1396, ὧν 

Aoc. ἧσσον λάλον σα πεμπέτω τιν᾽ 
γγελον Sup. 402. ἀεί ποτ᾽ ἐεὶ σπέρ- 
t κηρύκων λάλον Fr. inc. CCXXI. 
μψὸς γενήσῃ kai XaMsaroc Cy. 
4. 
uBávew. σκῆπτρ᾽ ἔπαϑλα τῆσδε 
ιμβάνει χϑονὸς Ph. 52. ἀνηβητη- 
ἂν ῥώμην ἐπαινῶ λαμβάνειν An. 
4. τὴν πεῖραν εὐϑὺ λάμβανε Syl. 
| V. 2. μεταμέλειαν λαμβάνει Fr. 
-LXXVIII. 3. ὃς rà μικρὰ λαμ- 

|vetv ἀπέσχετο Fr. inc. B. 28. 3. τὸ 
evt» μίασμα λαμβάνων χεροῖν 

χρόνῳ καιρὸν λαμβάνων 
᾿Ἑλλάδα κακίξην λαμβά.- 

v εἰς παῖδ᾽ ἐμὸν Her. F. 223. ὃς 
᾿μεγάλα καρτερεῖ μὴ λαμβάνων Fr. 
|- B. 28. 4. λαμβάνεσ᾽ ἐν ἀγκά- 
II ἠσπάζετ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον Al. 188. 
ἣν ἀξίαν ἐλάμβανεν Bac. 1311. 
'ζω τῆς ἐμῆς σωτηρίας εἴληφας, ἢ 
ἰώκας Med. 535. ὅσας εἴληφα δὲε- 
tse Bac. 2296. τὸ σῶφρον ἔλαβεν 
τῆς συμφορᾶς Οτ. 50]. ἃ ἔλαβες, 
ἦδος, πατρὸς ἐμᾷ λαβὼν πάρα ib. 
|^ ἀνόνητον ἀπὸ Τροίας ἔλαβε τὸν 
ἕνας γάμον ib. 1509. σαυτὸν σύ, 
ἔλαβες ib. 1617. ἄτοπον ἡδανὰν 
'βον Iph. T. 842. ἐλάβετε Τροίαν, 
Ἑλένην τε χειρίαν ; Cy. 170. ἐν 

ΔΑΜΒ 

ἀγχόναις ϑάνατον ἔλαβεν Hel. 202. 
συμφορὰς ἔλαβον Ton, 764. ἄτεκνον 
ἔλαβεν ἀρὰ βίοτον ib. 790. πόϑεν 
ἐλάβομεν χαράν; ib. 1449. σὲ δό. 
κησις ἔλαβεν εὐκλεὴς δορὸς Her. Ε΄ 
288. εὔκλειαν ἔλαβον ἐκ ἄνευ πολ.. 
λῶν πόνων And. fr. IX. ἔλεγχον 
ἔλαβον τὴν τύχην Fr. inc. LXVIII. 
7: λάβετε---μὸ δέμας Hec. 62. λάβε 
χοὰς τάσδ᾽ ἐν χεροῖν, κόμας τ᾽ ἐμὰς 
Or. 113. Χάβε σὸν παῖδ᾽ ἐν ἀγκά- 
λῃσι Hip. 1431. λαβ᾽ ὅρκον Sup. 
1187. σύλλογον ψυχῆς λάβε Her. 
F. 626. ὄτοι πλέον γ᾽ ἂν, ἢ μίαν 
ψυχὴν, λάβοις ΑἹ, 55. cf. v. 78. et 
493. et Iph. T. 496. τίν᾽ ἂν τῶνδ᾽ 
αἰτίαν λάβοιμι; Sup. 607. ὁρμὴν 
λάβοις ἂν τῶν ἐμῶν βελευμάτων ib. 
1050548 γάμος ἐξαιρέταες ἄλλες λά- 
Bow! ἄν; Iph. A. 486. τίν᾽ ἂν λά- 
βοιμι τῶν ἐμῶν ἀρχὴν κακῶν ; Iph. 
A. 1124. ὅτε φαρμάκοις ἄκη λάβοις 
ἂν Bac.327. ὡς ἀσϑενῆ λάβοι φόβον 
El. 39. τίν᾽ émwepíay λάβω; Or. 
266. τίνα σκότον λάβω προσώπῳ; 
ib. 468. μὴ λάβωσι σ᾽ ἄσμενοι ib. 
774. σμικρὰς ἀφορμὰς ἢν λάβωσι 
τῶν λόγων Ph. 207. cf. Bac. 266. 
πῶς τέρψιν παλαιᾶς λάβω χαρμονᾶς; 
Ph. 821. μείζω συμφορὰν λάβῃ τινὰ 
Med. 43. μή τιν᾽ αἰσχύνην λάβῃς 
An. 878. cf. Ion. 395. τὸ δυσμενὲς 
μή με λάβῃς Iph. T. 636. μὴ ca- 
λαμναῖον λάβω; ib. 12918. ἡνίκ᾽ àv 
σχολὴν λάβω ib. 1432. ἰσήρεις ὅστις 
ἂν ψήφες λάβῃ ib. 1472. ἐρημία 
πόλιν ὅταν Aáfm xax) Tr. 26. Gray 
τις ἡμῶν δυστυχὴ λάβῃ τύχην ib. 471. 
ὅταν πημάτων λάβῃ τέλος Hel. 541. 
ὡς ἂν τὴν χάριν πλήρη λάβω ib. 1497. el 9 N tv ἂν λάβῃ μ᾽ ὕπνος Ion. 315. δόξ᾽ 
ὅταν λάβῃ κακὴ γυναῖκα El. 1013. 
αἰτεῖ, ἀδελφὴν---τύμβῳ φίλον πρόσφα- 
γμα καὶ γέρας λαβεῖν Hec. 41. ἔνευσε 
παρϑένον λαβεῖν ib. 545. dre χρυ- 
σὸν ἠράσϑη λαβειν; ib. 775. λαβεῖν 
ἄδικόν τι Or. 645. δεσπότην σώμα- 
roc λαβεῖν Med. 234. ἀνδρῶν τυ- 
pávvov κῆδος λαβεῖν ib. 700. ἐς ἔν- 
γοιαν λαβεῖν Hip. 1027. γυναῖκ᾽ 
ἀρίξην λαβεῖν Al. 325. σκῆπτρον 
λαβεῖν An. 23. ὑποχείριον (sc. πό- 
λιν») λαβεῖν ib. 737. δι᾽ οἵκτο λαβεῖν 
τύχας Sup. 194. Ξέφανον εὐκλείας 

.} 9 
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λαβεῖν ib. 315. χειρῶν περιβολὰς, 

λαβεῖν Iph. T. 903. ἡδονὰς λαβεῖν, 

ib. 908. νότον λαβεῖν ib. 1010. δό- 

fav λαβεῖν Hel. 847. 9ε8 λαβεῖν 

μαντεύματα lon. 421. εἴσω πνευμό- 

νων τόξα λαβεῖν ib. 524. πατρῷον 

οἶκον καὶ πόλιν λαβεῖν El. 611. κλέος 

μέγα λαβεῖν ib. 1084. εὐγένειαν λα- 

ew Rha. fr. II. 2. φίλων πεῖραν 

λαβεῖν Fr. inc. CXIII. 2. ἀλλῆς 

λέκτρον λαβεῖν eorund. CLVIL. 2. 

περαιτέρω τὸ κάλλος, ἢ μέσως, λαβεῖν 

eor. CLXVIII. 9. πατρίδα σὴν λα- 

βεῖν πειρώμενος Fr. inc. B. 41. λα- 

βὼν Πολυξένην χερὸς Hec.523. πλῆ- 

pec ἐν χεροῖν λαβὼν δέπας ib. 527. 

φάσγανον κώπης λαβὼν ib. 545. λα- 

βὼν προμηϑίαν ib. 795. πρᾶγμ᾽ ἐς 

χέρας λαβόντα ib. 1242. ἀλλο λέκ- 

τρον λαβὼν Or. 1080. κῆδος ' Aópáss 

λαβὼν Ph. 77. ἄρχειν ἀνὰ μέρος 

λαβὼν ib. 481. cf. v. 489. τὄνομα 

λαβὼν γενναῖον ib. 1324. λαβὼν 

ἀτηρὸν εἰς δόμϑε κακὸν Hip. 690. νι- 

κητήρια λαβὼν Al. 1032. δύναμιν 

εἰς χεῖρας λαβὼν Sup. 235. Aóyac 

paraíac λαβὼν ib. 583. μισϑὸν ἐκ 

αἰσχρὸν λαβὼν Iph. T. 593. αὐδὴν 

τρίποδος ἐκ χρυσᾶ λαβὼν ib. 976. vid. 

not. ποντίῳ λαβὼν σάλῳ ib. 1443. 

πληγῆς βαϑεῖαν ἄλοκα τραύματος Xa- 

βὼν Rh. 796. τῶν ἐμῶν προσφϑε- 

γμάτων λαβὼν ἀπαρχὰς lon. 402. 

τίνα τύχην λαβὼν ib. 748. λαβὼν 

δόλα λέκτρα ib. 819. conf. Her. F. 

345. γάμον τοιᾶτον λαβὼν El. 258. 

πόϑεν πεύκης πανὸν ἐξεῦρες λαβών; 

Alcmen. fr. XIII. λαβὼν μικρὸν τῆς 

τύχης Tem. fr. XVI. 2. λαβὼν πεῖ- 

pav Fr. inc, LXXVIII. ὃ. ve 

kAocipa περιφέρει λαβὼν eorund. 

CCVI. δικτύων ἔσω με λαβόντες Ph. 

271. τὸ κλεινὸν ὄνομα τῆς σωτηρίας 

λαβόντες ἴρ!. T. 906. σκότος λα- 

βόντες ib. 1025. τὴν πέτραν ἐπή- 

λυγα λαβόντες Cy. 677. δόξαν κακὴν 

λαβόντας Her. F. 292. ópepta Xa- 

flóvrac Epist. V. Aa(jáca πέπλος 

Hec. 558. λαβᾶσα τεῦχος ib. 609. 

φάσγανον χερὶ λαβὅσα ib. 877. λα- 

βᾶσα πρευμένειαν Or. 1328. ποινὰς 

ἀδελφῶν καὶ πατρὸς λαβδσ᾽ ἐμδ Tr. 

360. λαβδὅσαι φάσγαν᾽ ἐκ πέπλων 

Hec. 1161. πόρπας λαβᾶσαι ib. 

AAM II 

1170.  AapfávicS ἐμῶν «tmo 
Her. 48. δεξιὰ χξὶρ, ἧς σὺ πόλλ; 

ἐλαμβάνο Med. 490. ἵνα συμφυγά 

δας λήψωμ᾽ οἰκτρὰς Bac. 1380. - 

λαβᾷ δῆτα Or. 219. Aaf)8 avz& Pl 

853. λάβεσϑε χειρὸς δεξιᾶς Mec? 

899. λαβᾶ ue Ep. 1446. λάβεσ' 
μοι τῆσδε An. 420. νεὼς λάβεσ 

κώπαις Iph. T. 1387. πτόρϑα X 

βεσϑε Bac. 1105. λαβδϑ χερῶν 4 

πέπλων Her. F. 124. cf. EL 99: 

ἑνὸς εἰ λαβοίμεϑ᾽, εὐτυχοῖμεν' à» O. 

1172. τίνος λάβωμαι ; Her. F. 48. 

χερός ; El. 1006. 

γενειάδὸς An. 575. 
λήψῃ; Med. 858. τέκγοισιν raó. 

ληψόμεϑα Sup. 376. ἀνδρὸς ἀγα" 

κῆδος λήψῃ Iph. A. 626. δύσνεν 

λήψεσϑε lph. T. 350. εἰ μὴ Mi 

μεϑα ϑεᾶς βρέτας ib. 986. βακχεί 

σαν à λήψῃ κόρην ; Tr: 8341. 

λήψῃ τάδε ib. 1202. εἰ αὐτὸν εἴν 
τῆσδε λήψομαι sync Bac. 239. Nr 

ἴσως σφᾶς, ἣν σὺ μὴ ληφϑῆς πάρος 

958. λήψεται τὸν τράχηλον---τ i 

vov δαιτυμόνος Cy. 604. λήψοιμ 

πολὺν ψόγον Hel. 852. γέλωτ᾽, 

αὐτοῖς, μωρίαν τε λήψομαι lon. 6 

λήψομαι ἐγὼ καλῶς ib. 1410. ὅτι 

λελήμμεϑα---ἐκπορίζεσαι φόνον; 

1113. ὡς ἐγκύμων εἴληπται Dance 

λελημμένος πτέρυγας Cy. 432. 8 

y ἐλήφϑης Hip. 955. m8 δῆτ᾽ & 

$91c— 9ác'yavov ϑήγεσα; Tr. 10 

ἣν ληφϑῶμεν Iph. T. 101. cf. v. 14 

ἀγλωσσίᾳ πολλάκις ληφ"εὶς Alex. : 

III..2. ληφϑέντες Cy. 23. ὑπὲρ΄ 

ρᾶς μεταρσία ληφϑεῖσα Iph. T, ; 

εἰ ληφϑήσομαι δόμες ὑπερβαίνε 

Med. 381: 

— 

Saw Med. 1027. δαμασϑεὶς λαμ 

σιν κεραυγίοις Sup. 
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1244. αἴϑασι λαμπάδας πυρὸς Rh. 
95. φλέγω λαμπάσι τόδ᾽ ἱερὺν Tr. 

1310. ὑπὸ λαμπάδων Hel. 645. et 
ΕἸ 1473. λαμπάδων μεμνήμεϑα 
|Hel. 729. ἁλία ἀναβλέπει λαμπάσι 
lon. 1467. 

& ἀρετὰ καὶ ϑανᾶσι λάμπει «dpt. 
jAn. 778. ἥλιος λάμπει κατὰ γῆν 
Ion. 83. οἷς ἂν λάμπωσιν νεάνιδες 
npa. ib. 476. πέλτη χρυσοκολλήτοις 
τύποις ἔλαμπε Rh. 306. λάμποσα 
πέτρα πυρὸς δικόρυφον σέλας Ph. 234. 
ἄμποσ᾽ ἠὼς Iph. A. 158. ἃς Zzw 
ΕΝ πρὸ γάμων ἔλαμψαν | Hel. 

AANO 

et Hel. 1514. λάμπρ᾽ ἀναρπάσας 
ὅπλα Sup. 698. λαμπρὰ κηρύσσει 
Her. 864. λαμπρὰ ἀμφιβλήματα 
Hel. 430. λαμπρὰ πυλώματα Lon. 
79. ἅρματα λαμπρὰ τεϑρίππων ib. 
82... ἐκ ἱκείνων τῶν τότε λαμπρῶν 
γεύει βίοτος And. fr. XIX. 2. ἤϑη 
λαμπρὰ συγγελᾷν Er. fr. IL 99. 
λαμπρότερος (sc. αἰϑὴρ εἶναί μοι €0- 
κεῖ), ἢ πρὶν Bac. 1266. ἑςιᾷ λαμπρό- 
τερον, ἢ ἐμοὶ φίλον ἦν Epist. V. διὰ 
ἀμπροτάτα βαίνοντες αἰϑέρος Med. 

820, λαμπρόταται Se αὐγαὶ Her. 
740. 

4095. δόλιον ἀςέρα λάμψας ib. 
142, σῶμα λάμπονται πυρί; lph. 

Il. 1155. μᾶλλον δὶς rócovO ἐλάμ- 
Irero Med. 1194. à? ἔτι πῦρ ἐπιβώ- 
τιον---λέλαμπε An. 1025. λέλαμπεν 
IDuoc Tr. 1295. 

Ῥυσῷ λαμπρὸς Iph. A. 74. et xp. 
ἀμπρὸν Tr. 992. λαμπρὸν ἱππόδρο- 
jov βαίην Iph. T. 1138. λαμπρὸς 
αἀνήσεται σοὶ Her. 281. &pybpa 

Λαμπρύνειν. ὄχοις τε καὶ zog λαμ- 
πρύνεται El. 966. ἐν ἡμῖν ὁ ψόγος 
λαμπρύνεται ib. 1030. 

Λαμπρῶς Fr. inc. XXVI. 2. 
Λαμπτήρ. λαμπτῆρος φάος ἀμπετάσας 
Iph. A. 84, μικρᾷ ἐκ λαμπτῆρος Inus 
Ír: 9] φαενγνοὶ ἡλίϑ λαμπτῆρες 
Rh. 60. πυρὸς λαμπτῆρας ib. 109. 
λαμπτήρων σέλας Hel. 871. 

Δανϑάνειν, et λήϑειν. μήτε λανϑάνειν 
καλὰ Hip. 403. cf. v. 466. 
ἄνειν μόνον Lon. 957. Xpusoc ov 

ἐλάνϑανεν Tr. 3907. εἴ σ᾽ ἐλάνϑανεν 
πάρος Fr. inc. XII. 1. πῶς---ὑμᾶς 
κατάσκοποι λήϑαεσιν αἰσχρῶς Rh. 810. 
ὑποπεσδσ᾽ ἔλαϑεν Antiop. fr, II. μὴ 

τὸ λαν- 

κοπῶν λαμπρὸν χαρακτῆρα El. 559. 
“ τότῳ λαμπρὸς ἕκατος Antiop. fr. 
XXIV. 2. rópavvoc λαμπρὸς Plis. 
. I. 5. λαμπρὸς μύδρος Sis. fr. I. 
D. eoXjr λαμπρὸς Syl. fr. Ii. 4. 
* Epist. III. sa» λαμπρὼ Ph. 
102. ἔξωϑέν εἰσιν λαμπροὶ An. 331. 
μπροὶ εἰς γένος El. 37. λαμπροὶ 
αἰχμαῖς ἼΑρεος ZEol. fr. VII. 1. 

Ἱμπροὶ ἐν ἥβῃῃ Aut. fr. IET. 10. λαμ- 
Xt ἀκτὶς Sup. 660. λειμπρὰν ὄψιν 
γ. 484. λαμπρᾶς αἰϑέρος ἀναπτυ- 
|i Ion. 1445. λαμπρὰν τὰν 'Hpa- 

Ij h 

ἔος ἀλκὰν Her. F. 805. λαμπρὰ 
᾿λήνη Dan. ἔν. 1.7. ὄμμα λαμπρὸν 
66. 1045. et Cy. 596. λαμπρὸν 
(s φῶς Med. 752. Aa 
9 ib. 1161. φέγγος λαμπρὸν Hip. 
9. λαμπρὸν δῶμα Sup. 222. τὸ 
᾿μπρὸν φάος Iph. A. 1571. et λαμ- 

μπρῷ karóm- 

ὃν Ἑσπέρα φάος Ion. 1149. λαμ- 
ὃν σέλας Dan. fr. I. 3. τὸ λαμ- 
ὃν φῶς καταισχύνων γένος Fr. inc. 

λαμπρῶν ἄτρων Or. 1685. 

λάϑοι σε Med. 332. λάϑοιμι 787 ἂν 
]ph. A. 516. à γὰρ àv λάϑοιμί σφε 
Iph. T. 1049. p τι σε λάϑῃ---παρα- 
μειψαμένη Τρ. A. 145. τὴν ϑεὸν 
ὅπως λάϑω Iph. T. 995. μὴ λάϑῃ με 
προσπεσὼν Her. 339. ὥστε καὶ λα. 
Sci» Rh. 845. λαθεῖν 8X οἷόν τέ μοι 
Hel. 830. ὃ λαϑεῖν βόλεται Ion. 365. 
ek ἔτι πράττοντάς τι μοχϑηρὸν λαϑεῖν 
Melan. fr. XXV. 1. Καδμείας λαϑὼν 
Bac. 838. λαϑὼν τυράννος El. 93. 
τῆσδε σκοπὸς λαϑὼν χϑονὸς ib. 546. 
τίκτει λαϑὼν Dan. 18. λαϑόντες ὄμ- 
μα τὐμὸν Rh. δ4. τὸς νεωςὶ δεσπότας 
λαϑᾶσα Hec. 618. ὅποι χϑονὸς κρύ- 
ψαντε λήσομεν δέμας Iph. T. 119. 
φύλακες, 8c d λήσομεν ib. 1027. σόν, 
γε λήσεις πόσιν, ἅ σε σπεύδει λαϑεῖν 
Ion..1028. χῶς; ἐχὶ λήσει τὲς ϑεὲς 
Sis. fr. I. 23. μὴ κατϑανών σε σὐύγ- 
yovoc λέληϑ᾽ ὅδε Or. 209. "ve Aé- 
ληϑας àv; Al. 59. καὶ λέληϑεν, ὡς 
δοκεῖ Lon. 68. λέληϑεν εἐδὲν τῶνδέ με 
Chry. fr. I. 1. λέληϑεν αὑτὸν τοῖς 
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ξυνᾶσιν ὧν βαρὸς Dic. fr. XVII. 2. 

πεσόν νιν λέληϑεν 80£v ἐκ χερὸς St.! 

fr. IV. 1. μὴ δόκει λεληϑέναι Rh. 

940. λεληϑέναι σκοπὲς Mel. 1190. 

ὡς λεληϑέναι δοκῶν Her. F. 985. τὰς 

ϑεὸς λεληϑέναι Phry. fr. V.9. Aa38 

AEAI 

ἄρ᾽ ἔλακεν, ἔλακεν Or. 162. sq. cf. v. 

330. ἐδ᾽ ἀγγελίας ψευδεῖς ἔλακε Iph..— 

(T. 461. τί τόδ᾽ ἔλακες; Tr. 269, 

ὅτι ποτ᾽ ἔλακεν αἰάγμασι s£vaca Hel 

186. κακὸν ἄκρον ἔλακες Ion. 77. 

πρὸς Λίβυν λακεῖν αὐλὸν Al. 347. 
€ 

παίδων σέϑεν Med. 1248. τῶν ἀλγέων Λατογενὴς παῖς (i. e. Diana) lon | 4 
λαϑοίμαν Sup. 86. τῶν πάρος Àa- 

ϑοίμεϑα Hel. 1249. τῶν πάροιϑε λό- Aarpsía. καλλίφταν λατρείαν ΤΥ. 824 

yov λαϑώμεϑ᾽ ἄμφω Hip. 289. λα- 

ϑέσϑαι κακῶν Her. F. 1044. ἐκεῖν᾽, Λατρεύειν. ἔνϑα---παῖδ᾽ ᾿Αγαμεμνο 

d λήσομαι Iph. A. δ16. πῶς λήσῃ ; 

Fr. inc. XXVIII. 1. ὄπω λελήσμεϑα 

Ph.857. λέλησαι μεταβαλὼν ἄλλας 

γραφὰς Iph. A. 363. ὃ λελήσμεϑα 

Ion. 361. ἀπορίᾳ λελησμένος Bac. 

1100. v. not. 

Λαομεδόντιος. Λαομεδόντιε sat Tr. Aárpevpa. ὅτι με---λάτρευμα γᾶϑε 

822. 

Λαομέδων 'Tr. 813. 

Aaóc. φίλιππον λαὸν Hec. 9. ἀϑροῖσαι Aárpte, ὁ. Καπανέως ἦν λάτρις SU 

λαὸν εἰς κοινὰς ἕδρας Or. 871. πέ- 

φρακται λαὸς ἅρμασιν Ph. 740. Kác-| 

pe λαὸς ib. 1253. 1245. et 1476. et 

Sup: 664. et 744. et Κάἀδμε λαὸν Sup. 

329. Σπαρτῶν Aaóc Ph. 1241. &vi]&ev 

ὀρϑὸς λαὸς ib. 1469. λαὺς οἰκήτωρ, 

δὲ An. 1090. τευχεσφόρον λαὸν Sup. | 

654. ὑβριτὴν λαὸν ib. 728. πετρά- 

πτολιν ζύνοικον λαὸν Her. 82. Mv- 

κηναῖος λαὸς ib. 89. ϑεᾶς πόλις καὶ 

λαὸς ib. 923. λαὸν εἰς αὐτόχϑονα 

κλεινῶν ᾿Αϑηνῶν Ion. 29. πάντα Δελ- 

φῶν λαὸν εἰς ϑοίνην καλῶν ib. 1140. 

λαὸς ἐπώνυμος ib. 1594. πένης Aaóc 

AEol. fr. VI. 2. λαοὶ ἐπεῤῥόϑησαν 

Hec. 553. σιγᾶτε. λαοὶ Sup. 669. 

λαῶν φϑείρει yévav Hel. 1345. ἐπι- 

φυλίε χϑονὸς λαῶν Ton. 1578. 

Δαπίϑαι. σὺν Λαπίϑαισι An. 792. 

Λαπρέτης, nom. propr. Euripidis fa- 

miliaris Epist. II. 

Λάρισσα, nom. urbis. Al. 838. 

Aapkayuwyóc. τὲς vac τὸς λαρκαγωγδςε 

Aut frs 3. 

Λάρυγξ. μῶν τὸν λάρυγγα διεκάναξέ 

σε καλῶς ; Cy. 157. 

Aáckew. ξένης ὕπερ τοιαῦτα λάσκεις 

τὸς ἀναγκαίες φίλεε ; An. 672. τί 

λάσκων; Rh. 724. βοὰν ἔλασκε τάνδε 

ἘΠ. 1213. ζῶσαν λέλακας Hec. 678. 
, e , » UE . ^ , ^ 

BX ijv oc —AéXak ἀνὰ sparovy Qxo 

465. 

Φοιβείαισι λατρείαις Ph. 233. Yi 
» 

λατρεύω Iph. T. 1115. ᾧ λατρεύομε 

129. τίνα πόλιν, τίνα δ᾽ οἶκον Xa. 

τρεύεις ; El. 131. λατρεύων τὸ κα 

ἦμαρ Lon. 124. Φοίβῳ λατρεύων μ 

παυσαίμαν ib. 152. | 

ἐξζορίζει Tr. 1106. πολύχρυσα X 

τρεύματα Iph. T. 1275. Ἢ 

639. παλαιὸν δωμάτων ἐμῶν λάτρ 

Iph. A. 808. ἀγύρτης λάτρις 1 

715. δεινὸς ὁ λάτρις Tr. 424. T 

᾿Αχαιϊκὸν λάτριν ib. 702. ἥ μ᾽ ἐγε 

νατο---Ζηνὶ λάτριν lon. 4. ὁ ϑεός, 

ἐβέλετ᾽ ἐν δόμοις ἔχειν λάτριν d 

1343. λάτρις πενέξης Phry. fr. vi 

2) ἧ. ἀρχαία λάτρι Hec. 609. Φοί( 

λάτρις ἐγενόμαν Ph. 229. σώφρον 

ἔσῃ λάτρις γυναικὸς Tr. 429-9 

᾿Απόλλωνος λάτριν ib. 450; Svp 

λάτριν ib. 492. τὴν ϑεῶν λάτριν H 

F.823: vd 

188. 681. 885. 907. et 922. et H 
F. 689. ! 

Λάφυρον. λαφύρων αὐτὸς αἱρήσῃ Y 

179. λάφυρα᾽ Ἀχιλλείε τάφο Tr. 1: 

τὰ κλεινὰ βαρβάρα κόρας λάφυρα. 

Hel. 

cf. v. 1358. et 1407. Aeaívae τι! 

γένος Bac. 988. σχῆμα λεαίνης ἐξ 

λάξασα Hel. 385. v. not. mpm 

ib. 1110. πολὺς ἅμ᾽ αὐτῶ προσπόλων 
- , zi - 4T AR | 

»--κῶμος λέλακεν Hip. 55. ἄδικα ror 
λέαινα ἘΠ. 474. ὀρεία λέαινα. 

1102. | 

Cy. 24. σοὶ πρὸ δόμων λατρεύω lon. 
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ἰέβης. ἐκ λέβητος Cy. 245. πατρῷον 
"ὃν λέβητα ib. 342. χάλκεον λέβητα 
ib. 39]. cf. v. 398. et 403. ἀμφὶ 
᾿ἰσχάρας λέβητας ὦρϑον El. 802. 
ἔγειν. ἣν τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν 
héynré τι Hec. 257. κἀν κακῶς λέγῃ ΠΠ| 003: ἐκ ἄλλως λέγω ib. 802, 2 
Dr. 708. ὡς φίλ᾽ ἂν λέγοις Hec. 506. 
τι μᾶλλον, ἢ λέγω ib. 667. ἐμαυτὴν 
ἔγω, λέγεσά σε ib.7306. τὸ πραχϑὲν 

457. συνετὰ λέγασα Iph. A. 652. μὴ 
λέγεσαν ἔνδικα Tr. 970. ἔργον, à λέ- 
yov Hip. 1077. τοιάδ᾽ ἀμφὶ σῆς λέγον 
(i. e. ἔλεγον, dicebant) παιδὸς ϑανέάσης 
Hec. 580. τί δῆτ᾽ ἔλεξας ; Hec. 249. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξε lb. 542. ἔλεξε πάντων 
τλημονέτατον λόγον ib. 562. καλῶς 
ἔλεξας τῇδε ib. 1007. ὀρϑῶς £Xe£ac Or. 
100. et 110. πολλὴν ἔλεξας ἐν λόγοις 
προμηϑίαν Med. 741. πικρὰν τήνδε 
μοι ναυκληρίαν ἔλεξας A]. 259. γεν- 
vai ἔλεξας Iph. A. 504. τλήμονά γ᾽ 
ἔλεξας ib. 1132. ϑαύματ᾽ ἔλεξας Iph. 
1.340. χέρα ψεδνὸν ἔλεξ᾽ ἐκ Διὸς 
ϑρόνων ib. 1270. vid. not. κρείσσον᾽, 
ἢ λέξαι λόγῳ Sup. 844. πολλὰ λέ- 
ξας κακὰ Ph. 924. cf. Al. 78.. ᾧ 
δεινὰ λέξας Her. F, 1186. et ὦ δ. 
λέξασα Hip. 498. δίκαια λέξας Alex. 
fr. III.. 3... A£faoa κακῶς σε Med. 
473. τί λέξω ; Hec. 488. τί λέξεις; ib. 
511. 713. et 1124. λέξεις τί καινόν; 
Or. 239. αὐτῷ μαλϑακὲς λέξω λόγες 
Med. 776. 8 λέξων φίλα Hec. 517. 
τῶν ἀπορϑήτων πόλις BkéTL λέξῃ ib. 
907. αὐτίκ᾽ ἐν τοῖς ἐκ ἔτ᾽ ὅσι λέξομαι 
ΑΙ]. 828. λέξεται μίασμ᾽ ἔχων Iph. T. 
1047. ἐκ ἄρ᾽ Ἡρακλῆς ὅ καλλένικος 
λέξομαι Her. F. 582. ἐν ᾿Αχαιῶν 
ξυνόδῳ λέγεται δόξαι Hec. 110. ἕνα 
μεσόμφαλοι λέγονται μυχοὶ γᾶς Or. 
33l. παρά σοι λεγέσϑω Bac. 334. 
τὼ T8 Διὸς λεγομένω Διοσκόρω Hel. 
291. σοὶ εὖ λέλεκται Ph. 1619. λέ- 
λεκται μῦϑος Med. 354. ταῦτά σοι 
βραχέα λέλεκται Iph. A. 400. ὡς 
λέλεκται τῆς ἀληϑείας ὕπο Melan. fr. 
II. 1. et Pir. fr. V. 4. λόγοι οἱ λελε- 
γμένοι Sup. 334. τῶν πάρος λελε- 
γμένων μύϑων Iph. A. 402. ἃ εἰς 
Tvpávyac Est σοι λελεγμένα Med. 453. 
αἰδεύμεϑα rà λελεγμένα μοι ΗΙΡ. 244. 
τὰς εἰλεγμένας (delectas)—aixpuaXó- 
Tac ἄγω Tr. 296. τοῖσιν εὖ λεχϑεῖσι 
συγχωρεῖν λόγοις Hip. 299. πᾶν τὸ 
λεχϑὲν ἐν βροτοῖς ἀκέσεται Sis. fr. I. 
20. 

. τἀληϑῇ λέγειν ib. 1206. ὀρϑῶς 
εξας, d φίλως δέ μοι λέγεις Or. 

Ὁ0. εὖ λέγεις ib. 111. et 173. Aé- 
|y κακὰ ib. 3903. ἀπαίδευτον λέγειν 
D 410. ἢν λέγω κακῶς ἐκείνην ib. 
ὅ8. εἰς κοινόν τι λέγειν χρὴ ib. 
72. τίς χρήζει λέγειν; ib. 882. 
Éyt&tc ἀκᾶσαι μαλϑακὰ Med. 316. μὴ 
ὑγθς λέγε ib. 321. μὴ κακὸν φῦναι 
ἔγειν ib. 522. σοφὸς λέγειν ib. 580. 
ἔγειν δεινὸς ib. 585. τὴν σὴν Κύ- 
pv πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω Hip. 
Ὁ οἷ, v. 1059. πῶς ἂν σύ μοι λέ- 
τας, ἅ "v μ᾽ ἐχρῆν λέγειν ib. 345. 
ἰσχρὰ ἣν λέγῃς καλῶς ib. 505. παρ᾽ 
IQ μεσικώτεροι λέγειν ib. 989. πρὸ 
ἴτ λέγειν ἐχ ἅζομαι Al. 327. ἄσημα 
Ἰγείο 10. 525. λέγ᾽, ὡς ἐμ λέξαντος 
* 711. φίλον πρὸς ἄνδρα χρὴ λέγειν 
jeuSépoc ib. 1011. ἐκ ἔχοιμ᾽ ἂν εὖ 
ἵγειν τύχην ib. 1073. αἰσχρὰ σαυτῷ 
ἵγεις An. 649. λέγω κατ᾽ ὄμμα σὸν 
h. 421. κἀν εὖ, κἀν κακῶς δόξω λέ- 
uv Tr.914. καὶ κακῶς λέγεις ib. 1054. 
γειν οἷός τ’ ἀνὴρ Bac. 270. τᾶτ᾽ 

γω; Cy. 8. δέδορχ᾽, ὅπως 
|y ib. 697. ἐκέτ' ἀνϑρώπες κακῶς 
γειν δίκαιον Ion. 450. ταπεινὰ λέ- v Alemeon. fr. II. 2. δόλῳ dx 
v τε τἀληϑῇ λέγειν Bus. fr. vers, 

€. fr. III. λέγειν, ἵν᾽ ἀσφαλὲς Inus 
| XIV. 2. λέγε τι σιγῆς κρεῖττον 
.ἶης, XXXVI. σὺ λέγεις ταῦτ᾽, ἐκ Λεηλατεῖν. Θρήκης πεδία---λεηλατᾶν- » Fr. inc. B. 35. μηδὲ---τὸν εὖ M-| τες Hec.] 143. λεηλατήσων Rh. 293. j 5 Λεία. λείας Τρωϊκῆς ἐξαίρετον An. 15. 

8 παρὼν κυνηγέταις, αἴρασι λείαν Rh. 1 326. ἀγόμεϑα λεία Tr. 610. ἷν μηδὲν ἐμποδὼν γένῃ λέγεσα Hec. Λεέβειν. λείβεις δάκρυ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων | σέϑεν Iph. A. 650. cf. An. 418. exov- 
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δὰς Seoic λείβειν lon. 1033. λείβο- 

μαι An, 533. ἐν λειβομένοισι δακρύ- 
οισιν Ph. 1522. 

Actual. λωτοτρόφον κατὰ λείμακα Ph. 
1564. νεβρὸς χλοεραῖς ἐμπαίζαεσα 

λείμακος ἡδοναῖς Dac. 8065. λείμακας 
ἀνϑηφόρες Iph. A. 1544. 

ΔΛειμών. λειμῶν᾽ éc"Hpac Ph. 24. ἐξ 

ἀκηράτα λειμῶνος Hip. 74. cf. v. 77. 

£v κομήτῃ λειμῶνι κλιϑεῖσα ib. 211. 
λειμῶνος ?)pw8 s&xvv Sup. 448. λει- 
μὼν ἄνϑεσι ϑάλλων χλωροῖς Iph. A. 

1296. ᾿Αρτέμιδος εἰς λειμῶνα ib. 

1404. παρεσκευασμένϑ ψαῦσαι χεροῖν 

λειμῶνος Cy. 170. εἰς λειμώνων χλόην 

Iph. A. 422. ἐπί τε λειμῶνας ποιμέ- 

νιά τ᾽ ἄλση Tem. fr. XVIII. 3. 
λείπετε Ξέγας Med. 894. cf. 

Al.23. μακρὰν λείποις ῥᾳδίως ὁμιλίαν 

Hip. 1441. λεῖπε χαμεύνας φυλλο- 

sporsc Rh. 9. παισὶν χρημάτων μέ- 
τρον λείπειν Pal. fr. II. 7. λειπόντων 

βίον Sup. 693. τέκνω πεσόντ᾽ ἐλει- 
πέτην βίον Ph. 1437. ἣν ἀρτίως ἔλει- 
πον εἰς φάος τόδε Hip. 907. δόμον 

ἔλειπες ἔρημον An. 1205. σὲ ὄὅποτ᾽ 
ἄλγη πατρῷα λείψῃ Sup. 1157. ἥν 
κατ᾽ oikec ἔλιφ᾽, ὅτ᾽ ἐς Τροίαν ἔπλει 
Or. 68. πῶς ἔλιπον φάος ; Ph. 1548. 

ἔλιπε φιλίαν Al. 9354. τὸν τᾶδε νεκρὸν 
ἐκ ἄϑαπτον ἂν λίποις ΤῊ. 7339. μὴ 
λίπῃς μ᾽ ἄπαιδα Hec. 440. μηδὲν 
ἐνδεὲς λίπῃς Ph.388. μὴ λίπῃς παῖ- 

δας σέϑεν Al. 389. κλέος 8 σε μὴ 
λίπῃ Iph. A. 1504, λιπεῖν φέγγος 
Or. 952.. ἐπάλξεων λιπεῖν ἐρίπνας 
Ph. 1175. λιπεῖν βίον An. 383. et 
Hel. 396. λιπεῖν (sc. ζῶντας) éxSp8c 
ἐχϑρῶν Δη. 52]. πνεῦμα δειμαίνων 
λιπεῖν Sup. 554. αἰσχρῶς καὶ κακῶς 

λιπεῖν βίον Her. 451. εὐκλεῶς λιπεῖν 

βίον ib. 585. φῶς λιπεῖν ἡλία Fr. inc. 
LXXXI. 1l. νεκρῶν κευϑμῶνα καὶ 
σκότα πύλας λιπὼν Hec. 2. d) ἐγώ 
μιν τήνδ᾽ ἄπειμ᾽ avr8 λιπὼν ib. 401. 
τέκν᾽ ἔρημα λιπὼν 10. 1075. λιπὼν 
μέλαϑρα Or. 757. μυρίες λιπὼν ve- 
'κρὸς Ph. 582. Κρέοντι λιπὼν γόες 

ib. 1064. ἄκλῃς᾽ ἄδολα δώμαϑ᾽ £síac 
λιπὼν An. 594. λιπὼν Αἰγαῖον βάϑος 
πόντο ΤΥ. 1. Κύκλωπος λιπὼν ἐρη- 

μίαν Cy. 618. λιπὼν βίον Her. 1017. 

Λεέπειν. 

λιμένα λιπὼν τὸν ᾿Αχερόντιον Her. F.|. μ χερ 
770. Πλότωνος δῶμα λιπὼν νέρτερον 
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ib. 808. παλαιὰ σκῆπτρα TavráXe 
λιπὼν El. 11. βίοτον μὴ λιπόντες 
£ySáóe Ph. 1240. τὸν εὔνδρον λι- 
πόντες Ἑὐρώταν Iph. 'T.400. λιπδσ᾽ 

᾿Ασίαν Hec. 481. λέχη φίλα Aur8oa. 
ib. 934. λιπϑσ᾽ αἰσχρῶς δόμος Or. 99. 
ποϑεινὰ δάκρυα----λιπᾶσα Ph. 1727. 
λιπϑσα---ἐχϑροῖσι παῖδας τὰς ἐμὸς 

Med. 781. μήτε ναΐαν λιπϑσ᾽ ἀπή- 

vq, μήτ᾽ ὄχον πεδοςτιβῆ ib. 1128. 

λιπδσ᾽ αἰῶνα κεραυνίῳ πλαγᾷ Dac. 
02, ποιηρὲς λιπᾶσα voudc Cy. 6]. 
ὄμβρον λιπᾶσαι χειμέριον Hel. 1497. 
πατρὸς ὕδωρ λιπᾶσαι Her. F. 787. 

Εὐβοίδας ἀκτὰς λιπᾶσαι El. 442. 

ἀπολέμῳ χειρὶ λείψεις βίον Hec. 1034. 
οἶκον ὀρφανὸν λείψω πατρὸς Or. 663. 
αὐτόχειρι σφαγῇ ὑπέσχετο λείψειν βίον 
ib. 946. βίοτον ὁπόϑεν λείψϑεσι τέκνοις 

Med. 1102. ἄλλοις δόμον λείψειν 
ἔμελλες ὀρφανὸν Al. 660. πολυπλέ- 
Spec σοι γύας λείψω ib. 691. ἐδ᾽ ἐγὼ 
λεέψω χάριν Iph. T. 681. d ποτ᾽ ἔρις 
λείψει κατ᾽ ἀνθρώπων πόλεις Hel. 
1172. λείπομαι Hip. 1106. πῶς σα 
μόνη λείπεσϑαι ϑέλει; Med. 52. πα- 
λαιὰ καινῶν λείπεται κηδευμάτων ib. 
76. λείπομαι φίλας ματρὸς ΑΙ. 407. 
ὀκέτι μοι τέκνα λείπετ᾽ ἐν οἴκοις An. 
1179. τῇ φύσει λείπεται Tr. 667. ὃ 
πᾶσι λείπεται βροτοῖς ib. 676. ἐκ ἔξι 
ποίας λείπεται τόϑ᾽ ἡδονῆς And. fr. 
XIII. 3. σθ λειπόμενος El. 1310. 

beépo ποδὶ £Xewróueo Sa Hip. 1244. 
ἐλείπετο El. 643. τὸ ὄνομ᾽ 8 λέλοιπέ 
μοι Or. 390. λέλοιπεν Ἠλέκτραν 
Iph. T. 562. ἱππόκροτα λέλοιπε δά- 
πεδα Hel. 209. ἐν àXi κὐμασί τε λέ- 
λοιπεν βίοτον ib. 229. 
ποδὸς ἀμαυρὸν ἴχνος Her. F. 125. τὸ 
κακοτυχὲς 8 λέλοιπεν ἐκ τέκνων ib. 

133. ὄκδν τιμωρὲς ἐμὲς χρήζω Xe 

πέσϑαι ἴ0. 169. εἴ με δὴ λείψει (attic. 

pro λείψῃ, 2 sing. fut. 1. med.) Al. 
397. ἢ πα λέλειψαι τῶν ἐμῶν BeXev- 
μάτων; Or. 1085. λέλειμμαι τῶν ἐν 
Ἕλλησιν νόμων Hel. 1262. ἄὄπω λέ- 
λειμμαι; Her. F. 1178. πανταχβ 
λελείμμεϑα ἀρσένων Dan. fr. IX. 1. 
cf. Inus fr. VIII. 4. εἰ τοῖς ἐν οἴκῳ 
χρήμασιν λελείμμεϑα Fr. inc. LXL 1. 
μόνον λελειμμένον βασιλέα An. 1248. 

ὧν λελειμμένος Sup. 774. γνώμῃ 
ἀδελφδ λελειμμένος ib. 904. νεὼς πί- 

ὅτα λέλοιπε, 

ῶΣ oet o om «δα, ὩΣ. Iv 

wy. 
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ετυλος εἷς λελειμμένος Ἴν. 1123, σὺν 
"ἀλκῇ τῶν λελειμμένων φίλων Or. 689. 
“οἱ λελειμμένοι 1. 920. λελειμμένη 
τέκνων lon. 680. πατρὸς ὀρφαναὶ 
λελειμμέναι El. 1010. τρόπις ἐλείφϑη 
ποικίλων ἁρμοσμάτων Hel. 418. πο- 
λέμιος λειφϑεὶς Hec. 1138. λειφϑεὶς 
μάχης Her. 732. εἐδέν σα ξίφες λε- 
λείψομαι Or. 1041. ἐν σοὶ λελείψο- 
μαι Hip. 324. 

Λειπόγαμος. τὰν λειπόγαμον Or. 
305. 

Λειποπάτωρ. τὰν λειποπάτορα 1}. eod. 
vers. 

Aevrréov Her. F. 1385. 
Λείψανον. ᾿Αργᾶς κάρα σὸν λειψάνῳ 
πεπληγμένος Med. 1387. λείψανον 
Φρυγῶν Tr. 711. παλαιὸν λείψανον 
φίλων El. δ54. λείψανα τῶν ἀγαϑῶν 
ἀνδρῶν An. 775. λείψαν᾽ ἐκβάλλειν 
κυσὶν Cress. fr. VII. 

Atkróc. — Atkroi ᾿Αχαιῶν νεανίαι Hec. 
525. λεκτὸς ᾿Αϑηναίων κόρες Sup. 
356. κακὸν 8 τλητὸν, ἐδὲ λεκτὸν Hip. 
875. 

Aékrpov. ἄλλο λέκτρον λαβὼν Or. 
1080. Πυλάδῃ ἀδελφῆς λέκτρον δὸς 
ib. 1658, κόρης λέκτρον σέϑεν Ph. 
1582. cf. v. 1632. τᾶς ἀνάνδρε κοί- 
τὰς ὀλέσασα λέκτρον Med. 437. ὦ 
λέκτρον Al. 175. ἦλϑες εἰς νόϑον τι 
λέκτρον ; lon 545. πονηρὸν λέκτρον 
Meleag. fr. X. 2. ὁ μὲν ἄλλης Aé- 
κτρον ἱμείρει λαβεῖν Ἐν.ἴης. CLVII.2. 
τῆς μαντιπόλα Βάκχης ἀνέχων λέκτρα 
124. .8 8 v. 130...“ EXévac- ἐπὶ 
λέκτρα ib. 635. εἰς ἀνδρὸς ἤει λέκτρα 
:Or. δῦ8. ἡ προδᾶσα λέκτρ᾽ ἐμᾶ πα- 
τρὸς ib. 937. λέκτρα Κρήσσας ᾿Αερό- 
vac ib. 1008. Aékrp' ἐπήνεσα ib. 
1672. χρόνια λέκτρα τἄμ’ ἔχων ἐν 
δώμασιν Ph. 14. λέκτρων ἀνδρὸς ἐτε- 
ρημένη Med. 280. γῆμαι λέκτρα βα- 
σιλέως ib. 594. ἑτέροις ἐπὶ λέκτροις 

Aérac. 

ib. 641. ὃς dre λέκτρων νεογάμων 
ὀνήσομαι ἴν. 1348. ἀναίνεται λέκτρα 

ip.14. νοσᾶνϑ᾽ ὁρῶντας λέκτρα 1b. 
.408. ἄξζυγα λέκτρων ib. 546. nsà 
λέκτρα ib. 636. et Iph. Α. 382. λέ- 
"Krpav ἀϑίκτων ἦλϑες eic συναλλαγὰς 
Hip. 652. ἤσχυνε τἀμὰ λέκτρα ib. 
944. λέκτρων ἅμιλλα ib. 1141], ἐν 
λέκτροισιν ἐκταϑήσεται ΑἹ. 350. λέ- 
krpov κοίτας ἐς ἐρήμες ib. 028, ἐκ- 

βαλᾶσα λέκτρα τἀκείνης βίᾳ An. 35. 
ἀμφὶ λέκτρων διδύμων ib. 123. cf. v. 
466. δαλεύσομεν νόϑοισι λέκτροις ib. 
929. κακῶν λέκτρων μὴ ᾿πιϑυμίαν 
ἔχειν lb. 1282. φίλα ποιησαμένα Aé- 
κτρα πόσει σῷ Sup. 56. λέκτρ᾽ ἀμ- 
πλακὼν Iph. A. 124. Διὸς λέκτρων 
τρύφημα φίλον ib. 1050. ἄλλως λέκτρ᾽ 
ἔγημεν Iph. T. 538, λέκτροις ἐπλά- 
σϑην Στρυμόνος φυταλμίοις Rh. 920. 
ἐν sepotc λέκτροισι ταϑεῖσα 'Tr. 114. 
λέκτρων σκότια νυμφευτήρια ib. 252. 
βασιλικῶν λέκτρων τυχεῖν ib. 259. 
παρϑένων ἐπὶ λέκτροις ib. 322. et 324. 
καινοῖσι λέκτροις ib. 663. φεύγεσα 
λέκτρα 10. 98], ἐπειδὴ λέκτρ᾽ ἀφῆκεν 
Αἰόλα Hel. 7. δίοισιν ἐν λέκτροις 1}. 
1099. «ρωτὰ λέκτρα σώματος κενὰ 
ib. 1277. λαβὼν 08Xa λέκτρα Ion. 
819. λέκτρων προδότας ib. 880. τἀλ- 
λότρια λέκτρα λαβὼν Her. F. 345. 
ὦ λέκτρων δύο συγγενεῖς εὐναὶ ib. 798. 
8 λέκτρα ἀλλήλοισιν----συνῆψαν ; ib. 
1316. χρανϑεῖσα λέκτροις ἀνδρὸς 
Dan. 57. λέκτροις £v αἰσχροῖς An- 
tiop. fr. XXVII. 2. μετρίων λέκτρων 
κύρσαι Melan. fr. X. 1. παρέξω λέ- 
κτρα σοι καλῶς ἔχειν Fr. inc. 1.11.1. 

Λελογισμένως Iph. A. 1021. 
Λεοντόπας. ὑπὸ λεοντόπεν βάσιν CEd. 
fe; XVI C 

Asovroóvíc. ἄγραν λεοντοφυῆ Bac. 
1194. 

Λεπαῖος. λεπαίας χϑογὸς Hip. 1248. 
λεπαίαν ὀφρύην Her. 395. 
νάπας Iph. T. 324. 

ἐς Κιϑαιρῶνος λέπας Ph. 24, 
cf. Bac. 750. et 1043.  'Ióatov λέπας 
An. 205. Rh. 287. et Inus fr. VI. 
2. εἰς λέπας Πάγγαιον Rh. 921. 
πρὸς λέπας ὑπεξήκριζον Bac. 676. 
πρὸς πετραῖον λέπας Her. F. 121. 

λεπαίας 

Λεπτόμιτον φάρος An. 832. 
ΔΛεπτός. λεπτᾶ δόνακος Or. 146. 
λεπτὸς Med. 529. λεπτὸν πέπλον 
ib. 786. et 949. λεπτῷ χρωτὶ Fr. 
inc. XCV. πέπλοι λεπτοὶ Med. 1188. 
et λεπτοῖσι πέπλοις lb. 1214. λεπτῶν 
ἀπ᾿ oie» Dan. fr. XII. 3. Aerróv 
μύϑων Fr. inc. XCVII. 2. ἐπὶ Xez- 
ταῖς Εὐρίπα πνοαῖς Iph. A. 813. 
λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης Or. 140. λεπτὰ 
φάρεα Hip. 133. cf. Sup. 286.. λεπτῶν 
διὰ καλυμμάτων Iph. T. 372. λεπτὰ 

vac 



AEYK 

λεύσσω κόραις Or. 224. διὰ λεπτο- 

τέρων μύϑων ἔμολον Med. 1081. 

Aemrepytiv. ἐκ ἐν δέοντι λεπτεργεῖς 
Hip. 923. 

Λερναῖος. Λερναίᾳ Τριαίνᾳ Ph. 195. 
Asprvaiov Ὕδραν Ion. 191. 

νάματα Ph. 127. 

Λερναΐῖα 

Λέρνη. Δέρνης ὕδωρ Ph. 616. τὰν 
μυριόκρανον --- κύνα — Aépvac "Yopav 

Her. F. 420. 

Λέσχη. λέσχης ἀτρίβωνα Lic. fr. I. 
3. μακραὶ λέσχαι Hip. 384. λέσχας 

πονηρὰς καὶ kakosópec Iph. A. 1001. 

Λεύειν. πέτροις λεύει μνῆμα λάϊνον 
πατρὸς El. 828. σῶμα λευσϑῆναι 
πέτροισι Iph. A. 1350. 

Λευκαίνειν. λευκαίνει τόδε φῶς ἠὼς 

Iph. A. 157. ῥόϑια λευκαίνετε Iph. 
T. 1387. ἅλα ῥοϑίοισι λευκαίνοντες 

Cy. 17. 
Λευκάς. 
165. 

Λεύκασπις. λεύκασπιν ᾿Αργείων spa- 

τὸν ΡΠ. 1106. 

Λευκήρετμος. 
Α. 288. 

Λευκιππίδες. 

1482. 
Λεύκιππος. κόροι λεύκιπποι Hel. 646. 
Λευκοϑέα, nom. propr. des. Iph. T. 
270. et Fr. inc. B. 31. 1. 

Λευκόϑριξ. λευκοτρίχων πλοκάμων μαλ- 
λοῖς Bac. 112. 

Λευκοκύμων. λευκοκύμοσι πρὸς l'epau- 
síau.c Or. 993. 

Λευκολόφας Ph. 120. 
Λευκόπηχυς. λευκοπήχεις KrUTBC χε- 

ροῖν Ph. 1360. λευκοπήχεσιν χειρῶν 

ἀκμαῖσι Bac. 1204. 

λευκάδος πέτρας ἄπο Cy. 

λευκήρετμον "Αρη Iph. 

κόρας Λευκιππίδας Hel. 

Λευκόπες. Βάκχαις σὺν λευκόποσιν 

Cy. 72. 
Λευκόπτερος. ὦ λευκόπτερε  Kpmoía 

πορϑμὶς Hip. 752. 
pac φέγγος Tr. 848. 

ΔΛευκόπωλος. τὼ λευκοπώλω Her. F. 

29. ϑεῶν τῶν λευκοπώλων δώματα 

Ph. 609. 
Λευκός. λευκὸν ὄνυχα Or. 959. et 
Sup. 76. λευκὸν πῆχυν Or. 1460. 
λευκὸν ἀφρὸν Med. 1174. λευκὸν 
χρόα ΑἹ. 157. λευκὸν κρᾶτα Sup. 
289. λευκὸν πόδα Bac. 861. et λευ- 
κῷ ποδὶ lon. 221. λευκὸς ἄργυρος 
CEd. fr. V. |. λευκῶν πέπλων Al. 

Aevkomrépe ἁμέ- 

AEYZ 
v 

926. et Hel. 1094. et 1203. λευκοῖς 
καρποῖς χειρῶν lon. 891. Aevkdc λί- 
Sec Fr. inc. CCXVI.— λευκὴν παρηΐ- 
δα Med. 923. et 1148. et El. 1023. 

λευκὴν σάρκα Med. 1189. λευκὴν 
αἰϑέρα An. 1229. λευκὴν ἐπ᾽ ἀκτὴν 
ib. 1263. λευκὴν δέρην Iph. A. 875. 
λευκὴν χροιὰν Bac. 457. λευκῆς χιό- 
voc βολαὶ ib. 661. cf. Hel. 8. λευκᾷ 
δέρῃ Hip. 771. λευκὰν ἀκτὰν ᾽Ἄχι- 
λῆος Iph. T. 486. πῶλοι λευκαὶ Rh. 
617. λευκὰς σάρκας El. 828. ἅρμα 

λευκὸν Ph. [76. ἀμφὶ τὸ λευκὸν ὕδωρ 
Iph. A. 1294. λευκὸν κῶλον Bac. 
664. λευκὸν γάλα ib. 699. et Cy. 
388. Xewk8 πώματος Bac. 707. τεῦ- 
χοὸς νεοσσῶν λευκὸν Hel. 265. νᾶμα 
λευκὸν Her. F. 573. λευκὸν ὄμμα 
El. 102. λευκὸν πρόσωπον ἀδς ib. 

730. φαρέων λευκῶν Ph. 828. Xev- 
κῶν ὑδάτων Hel. 1352. λευκὰ isía 
ib. 1551. ὦ λευκὰ γήρᾳ σώματα Her. 
F. 910. 

Λευκόςξικτος. λευκοςίκτῳ τριχὶ Iph. A. 

221. 
Λευκοφαής. παρὰ λευκοφαῆ ψάμαϑον 

Iph. A. 1054. 
Acwkóxpsc. — Aevkóxpoa κόμαν Ph. 
326. 

Λευρός. £v ψαμάϑῳ λευρᾷ Hec. 700. 

λευρὸν πέδον Ph. 843. 
Λεύσιμος. λεύσιμον δδναι δίκην Or. 
613. cf. Bac. 356. et Her. 60.  Aev- 
cíuo χερὶ Or. 86]. ϑανάτε λεύσι- 

αφϑοραὶ ib. 1236. λευσίμῳ πετρώ- 
ματι Or. 50. et 442. λεύσιμον "Ap- 
yoc Her. 765. vid. not. 

Λεύσσειν. λεπτὰ λεύσσω κόραις Or. 

294. τί λεύσσω; ib. 385. δεινὸν 

λεύσσεις ὀμμάτων ἕξηραῖς κόραις ib. 

389. λεύσσεϑ᾽, ὡς παρ᾽ ἐλπίδα μοῖρα 

βαίνει ib. 975. τόνδε λεύσσω δόμων 

πέλας ib. 1549. εἰς χεῖρας λεύσσεις 

ἐμάς ; Ph. 599. εἰ λεύσσει φάος ib. 

1091. cf. v. 1541. Al. 83. Rh. 967. 

El. 349. Bel. fr. XXIII. 2. et Hip. 

fr. XIV. 2. πάρα λεύσσειν πτώματα 

νεκρῶν Ph. 1490. λεύσσεϑ᾽, ἃ πάσχω 

Med. 161. ἡδὺ φίλον κἀν νυκτὶ λεύσ- 

σειν Al 357. γυναῖκα λεύσσω τήνδ᾽ 

ἐμὴν ib. 1127. λεύσσετ᾽, ἀϑρήσατε 

Án. 1228. σώματα λεύσσω τῶν ol- 

λευρᾶς ἀπὸ πέτρας Bac. 980. εἰς τὸ 

ον ἄταν lon. 1240. λεύσιμοι κατα μ T 
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χομέγων παίδων Sup. 794. 
Iph. A. 145. 
vaixa ib. 821. εἰ λεύσσετε μηνάδος 
aiykav; Rh. 534. λεύσσω φῶτε πε- 
prroXav3' ἡμῶν «paróv ib. 773. νέα 
τεκέων σώματα λεύσσω Tr. 201. ἄρά 
μοι ἀέλιον λεύσσει ; ib. 269. ϑέαμα 

. 8 φίλον λεύσσειν ἐμοὶ ib. 1157. λεύσ- 
vw αὐτῆς ὄψιν ἐκ εὐδαίμονα Bac. 
1230. τῷ Διὸς τὸν ϑρόνον λεύσσω 
Cy. 576. λεύσσω τἀμὰ φίλτατα; Her. 
F. 514. εἰ μή γ᾽ ὄνειρον ἐν φάει τι 
Aebocouev ib. 517. ὡς ἂν σχολὴν 
λεύσσωμεν πόνων ib. 725. τὰ τέϑριπ- 
πα ἐς ἅρματα λεύσσων ἀελία Ph. 
1355. γραφῇ λεύσσων Hip. 1005. 
ἔν τε τύχαις Svarür kal ἐν ἔργμασι 
λεύσσων ib. 1107. τάσδε τύχας λεύοσ- 
σων βασιλέως Al. 240. λεύσσων δά- 
μαρτος τῆς ἐμῆς ὁμήλικας ib. 956. 
λεύσσων ταῦτα, k8 κλύων Sup. 684. 

λεύσσων τόδε πῆμα Rh. 889. γῆς 
ἔφεδρον Ἑλλήνων «paróv λεύσσων ib. 

1955. γύαλα λεύσσοντες Se6 Ion. 
245. βρότεια λεύσσοντες πάϑη Fr. 
inc. CXLIV. 2. ἐνόπτρων λεύσσασ᾽ 
(i. e. λεύσσασα) ἀτέρμονας εἰς αὐγὰς 

Sec. 926. γνέσδε λεύσσεσαι πέπλος 
ib. 1154. 

ΔΛευτήρ. βαῖνε. λευτήρων πέλας Tr. 
1039. 

Λεχήρης Ph. 1536. 
Aéxoc. Κλυταιμνήφτρας λέχος Or. 20. 
. ἄπο λέχεος ib. 185. μένε ἐπὶ «pura 
Aéxac 1b. 313. cf. Her. F. 555. ἐκ 
ἔσωσεν ἀκήρατον λέχος Or. 574. Ai- 
γίσϑε λέχος ib. 618, ἀντὶ γαμηλίε 
λέχος ib. 1060. ἧς λέχος γ᾽ ἐπήνεσα 
ib. 1092. μακάριον λέχος ib. 1208. 
τίνι τρόπῳ ἔσχες λέχος; Ph. 417. 
σύναιμον εἰς λέχος ἦλϑεν ib. 824. 
ἔχει λέχος ib. 953. εἰς ματρὸς 3À- 
Soy λέχος ib. 1603. ποῖ ἐκφεύξῃ Aé- 
X0c; ib. 1668. ἕν’ ἔςρωται Aéxoc 
Med. 41. et 380. τὸν ἐν λέχει προ- 
εδόταν ib. 206. ἐρασϑῆναι λέχες ib. 
40]. σὸν ἐχϑραίνων λέχος ib. 555. 
εἴ σε μὴ κνίζοι λέχος ib. 568. ἣν 
γένηται ξυμφορά τις εἰς λέχος Ib. 571. 
“βάρβαρον λέχος ib. 591. 
poc àv Ib. 672. 
ib. 697. παρεΞξάναι λέχει 10. 887. 
ὦ γυναικῶν λέχος πολύπονον ib. 1291. 
εὐνῆς ἕκατι καὶ λέχος ib. 1338, τὴν 

λέχες ἄπει-, 
σὸν ἐχϑαίρων λέχος. 

Λέων. 

ΛΈΩΝ 

λεῦσσε! δεσπότα προδᾶσαν λέχος Hip. 590. 
τήνδε τίνα λεύσσω γυ-᾿ πικρὸν λέχος ib. 635. κεδνὸν λέχος 

ib. 835. Aéxac ἁγνὸν δέμας ib. 1603. 
ϑάλαμον εἰσπεσᾶσα καὶ λέχος Al. 
173. καινὸν λέχος ib. 466. πῶς 
ἐπεισφρῶ τήνδε τῷ κείνης λέχει; ib. 
1059. δῦλον λέχος An. 30. ἀπλη- 
σίαν λέχες 10. 217. λέχες sépea Sat 
ib. 371. διὰ πυρὸς AS ἑτέρῳ λέχει 
ib. 489. σοὶ Aéxec κοιναμένην ib. 
934. τὸν ἔχοντ᾽ ἀπώσασϑαι λέχες 
Iph. A. 63. κακὸν Aéxoc ib. 389. 
κασιγνήτης λέχος ἐκ àv προδοίην Iph. 
T. 716. σκότιον λέχος Tr. 44. τὸ 
παρϑένειον λέχος ib. 671. εἰς Ζῆν᾽ 
ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν Aéxsc Dac. 
29. Ἥβας ἐρατὸν χροΐζει λέχος Her. 
916. κρυπτόμενον λέχος lon. 1484. 
δίκα διαδρόμε λέχϑς El. 1156. γεν- 
ναῖον λέχος And. fr. XIV. 2. δᾶλος 
T8 λέχος Phaéth. fr. XV. 1. κοινὸν 
—kai γυναικεῖον λέχος Pro. fr. IX. 
λέχη τἀμὰ ὃδλος χρανεῖ Hec. 365. 
cf. Hip. 1266. λέχη φίλα λιπᾶσα 
Hec. 933. τἀμὰ κηρύσσει λέχη Ph. 
47. καινὰ λέχη Med. 155. et 489. 
κρῖναι λέχη γυναικῶν ib. 644. νυμ- 
φιδίων ἕνεκεν λεχέων ib. 1000. τἄμ᾽ 
ἀτιμάσας λέχη ib. 1354. κρυπτᾷ 
κοίτᾳ τῶν σῶν λεχέων Hip. 154. ai- 
σχύνειν λέχη ib. 408. νυμφίδια ἀπό- 
λωλε λέχη 1b. 1140. λέχη ἔρημα An. 
307. μητρὸς λεχέων ὃς ὑπερϑνήσκεις 
ib. 499. (cc ἔχειν λέχη ib. 910. 
τἄμ᾽ ἐκαρπᾶτ᾽ ἂν λέχη ib. 936. Φρυ- 
γίων λεχέων Rh. 911. λεχέων ευ- 
γερῶν χάριν Tr. 593. ϑεοπόνητα 
λέχη ib. 953. et Hel. 6590, ὃς λέχη 
λυμαίνεται Bac. 854. τὰ κέν᾽ ἐξάξεις 
λέχη Hel. 596. δύσκλειαν βαρβά- 
ρων λεχέων ób. 1523. χρόνια σπεί- 
ρας λέχη Ion. 64. ἐπίσημα γήμαντι 
καὶ μείζω λέχη El. 936. ἀπηνέγκω 
λέχη τἀλλότρια ib. 1089. μικρὰ με- 
γάλων ἀμείνω σώφρον᾽ ἐν δόμοις λέχη 
ib. 1099. φοίνια ὥπασας λέχεα ib. 
1192. 

Λέχριος. ἐς ἄντλον ἐμπεσὼν λέχριος 
' Hec. 1026. λεχρία πάλιν χωρεῖ Med. 
1168. 

Λεχὼ El. 652. 654. et 1108. 
κάπρῳ λέοντί S ἁρμύσαι παί- 

δὼν γάμος Ph. 414. cf. Sup. 140. 
λέοντος δέρος ἔχων ἐπ᾽ ἀσπίδος Ph. 

3E 
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1127. Aéovr ἐντείγνειν βρόχοις An. 

721. μόσχες Opscac εἰς μέσας λέων 

Iph. 'T. 297. ὕστις μ᾽ EUTVXBYT ἐνόσφι- 

cac, ϑοίνης λέοντα Rh. 57. πυρι- 
φλέγων λέων Dac. 1017. ὀρεΞτέρϑ 
λέοντος ib. 1140. κρᾶτα λέοντος ib. 
1213. cf. v. 1277. et 1282. ἐχϑρθ 
λέοντος βλατήματα Her. 10006. Διὸς 

ἄλσος ἠρήμωσε λέοντος Her. F. 360. 
ςολὴν ϑηρὸς---λέοντος ib. 466. λέ- 
ovr. ἐλϑεῖν εἰς μάχην ib. 879. κάτα- 
σχε λέοντος ἀγρίε ϑυμὸν ib. 1211. 
ὑπόπτερον λέοντα τέξεται Dan. 15.) Λήδα, uxor Tyndarei. 

λέοντος βλέπων πρὸς ἐμβολὴν Syl. fr. 
IV. 4. λέοντες Ἕλλανες δύω διδύμω 
Or. 1401. cf. v. 1555. ὥστε λέοντας 

ἐναύλες Ph. 1566. λεόντων à δαφοι- 
νὸς (Àa Al. 584.. σκύμνοι λεόντων 
Sup. 1222. ἅλις λεόντων £sí μοι 
ϑοινωμένῳ Cy. 247. ὕδρας λέοντάς 
7 ἐξαπολλύναι Her. 950. λεόντων 

ἀγρίων ϑηράματα Ion. 1162. ποίες 
λέοντας---ἐκ ἐξήνυσα ; Her. F. 1271. 
ἅπαντες οἱ Aéovréc εἰσιν ἄλκιμοι Fr. 

inc. B. 14. 4. 
Atüc, attice pro λαός. 
κὸς Hec. 510. 

λεὼς "Axai- 
ἘΞ τ » N 
σῖγα πᾶς £sw λεὼς 

ib. 532. πρὸς ᾿Αργεῖον οἴχεται λεὼν 
Or. 844. Θηβαῖος λεὼς Ph. 297. et 
Her. F. 1389. Θεσσαλὸς λεὼς An. 

19. et Tr. 30. Ἐρεχϑειδῶν λεὼν Sup. 
387. Καδμεῖος λεὼς ib. 467.  vav- 

Bárav λεὼν Iph. A. 295. Παλλάδος 
λεὼν Iph. T. 960. cf. v. 1452. et 

1458. σοὶ δολώσας λεὼν παρέσχον 

Rh. 410. Σκύϑης λεὼς ib. 426. Θρῃ- 

κιον λεὼν ib. 622. ᾿Αχαιϊκὸς λεὼς 

ib. 857. ᾿Αρκὰς λεὼς Tr. 30. ἀνὰ 

δ᾽ ἐβόασεν λεὼς ib. 522. Πελασγικὸν 
λεὼν Her. 317. ὄνομα χώρας τῆσδε 
καὶ λεὼν, τίς ἧ, ἐκ οἷδα Hel. 421. 

ποιμένων λεὼς And. fr. XXVII. 1. 

λεὼς ἐκ ἐπακτὸς ἄλλοϑεν Er. fr. I. 

7. . Bg? Acne Ib«3. 
ΔΛεωφόρος. λεωφόρες πρὸς ἐκτροπὰς Rh. 

881. 
Λήγειν. μὴ λήγοις stoav8ca Or. 1693. 

Ph. 1754. et Iph. T. 1499. οἴκτων 

λήγετε Ph. 1578. cf. Iph. T. 904. 

λῆγε κακῶν φρενῶν Hip. 473. δεί- 

πνων ὅταν λήγωσι lon. 1032. σφά- 

ἕοντες à λήγοιτ᾽ ἂν ib. 1404. τοῖς δ᾽ 

ἄρτι λήγει: (56. τὰ κακὰ) Inus fr. 

Λήϑειν. 

Λήϑη. 

AHMN 

πτέρυγας---λήξαιμι ϑοάζοσα Iph. T. 

1142. λῆξαι ὕπνα Rh. 71. et λήξας 

ὕπνο ib. 770. et Her. Εν 1011. λή- 

&£avra póy3e El. 340. λήξαντες πό- 

vov Sup. 951. λήξασ᾽ ὀδυρμὼν,; πεν- 

ϑίμων τε δακρύων Ph. 1078. λήξασα 

ὀργῆς Med. 615. παλαιγενέων λήξε- 

σιν ἀοιδᾶν ἴθ. 422. Meca—ivm- ἄν- 

τυγι χορδᾶν λήξει Hip. 1136. μανιῶν — 

λήξω Iph. T. 981. τὸν αὐτὸν μῦϑον 

d λήξει λέγων Rh. 874. d λήξω τὲς 

βόσκοντας ϑεραπεύων Ion. 182. 
Or. 464. et 

1388. Iph. A. 49. 116. 686. 796. 

827. S56. 1106. et 1345. Iph. T. 
210. et 440. Hel. I9. etc. et Meleag. 
fr. I. 5. 

vid. λανϑάνειν. 
ὦ πότνια λήϑη τῶν κακῶν Or. 

213. cf. Bac. 289. λήϑη λόγων, λή- 
ϑη δὲ πάτρας Chry. fr. VI. τὰ τῆς 

λήϑης φάρμακ᾽ ὀρϑώσας Pal. fr. II. 

] 

Ληΐζεσϑαι. ὃς ἐξ ἐμῶν δόμων δάμαρ- 

τα ἐλήσατο Tr. 860. ἔτι πα λελήσμεϑ᾽ 

ἐξ ἄντρων Aéxsc; Hel. 482. τί μ 

ἄρτι πημάτων λελῃμένον ὀρϑοῖς ; Dic. 

fr. XV. 1. ἐν βρόχοισι δέσμιοι λε- 

λῃσμένοι Rh. 74. ἐκ γῆς βαρβάρε 

λελῃσμένη Med. 256. εἰ βίᾳ λελῃσ- 

μένης Tr. 373. 

Λήϊτος, nom. propr. ducis Grecorum; 

Iph. A. 259. 
Λῆμα. λῆμ᾽ ἔχων τεϑηγμένον Or. 1625. 

εἰ πως λῆμα φρενῶν μεϑείη Med. 177. 

λῆμα τυραννικὸν ib. 348. μετὰ γεν- 

ναία λήματος Hip. 206. κακὸν τὸ 

λῆμα Al. 726. ἀποτόμβ λήματος ib. 

986. ὦ λῆμ᾽ üpisov Iph. A. 1422, Iph. 

'T. 609. ἄγαμαι λήματος Rh. 245. 

λῆμα àpkévToc ϑρασὺς ib. 499. ὦ 

λῆμ᾽ ᾿Αχαιῶν "Tr. 587. παρακόπῳ 

λήματι Dac. 008. πέτρας τό λῆμα 

καἀδάμαντος ἕξομεν Cy. 92. ὁ εἰς τὸ 

κέρδος λῆμ᾽ ἔχων ἀνειμένον Her. 3. 

oid ἐγὼ τὸ τῶνδε λῆμα ib. 200. λῆ- 

μα ὄπω τύρνυσι χρόνος τὸ σὸν ib. 

.702. εἰς τὸ λῆμα παντὸς ἥσσων 

Her. F. 1416. λῆμ᾽ ἔχεσαν εὐγενὲς 

Pro. fr. III. 4. δεινὰ τυράννων λή- 
paca Med. 119. 

Λῆμνος, nom. insulg. Λῆμνον ἄρδην 
ἀρσένων ἐξῴκισαν Hec. 887. vid. etiam 

XVII. 2. Aj£ov ὑβρίζεσα Hip. 474. Tr. 90. 
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Λῃτής. Tav8pyov κλῶπα kai Ansiv| Λιβύη. Λιβύης ἐρήμας Hel. 411. cf. v. 
τινα Al. 769. c£. Rh. 516. γένος] 774. et 1227. 
Τυρσηνικὸν Ansov Cy. 12. λῃςὰς Λιβυκός. Λιβυκὸν αἰϑέρ᾽ ἐμβαλὼν διώκων ib. 112. Ansa τινες κατέσχον] Phaéth. fr. VII. 1, 
χϑόνα ib. 222. Λίβυς. πρὸς Λίβυν λακεῖν αὐλὸν AI. 

Λῆτις κακῶν Cy. 171. 347. cf. Her. F. 034. διὰ λωτᾶ Αἰ- Λητὼ, nom. dee, Latona. Or. 1626. βυος Iph. A. 1036. cf. Tr. 544. et Hip. 1092. et 1285. Iph. T. 386.| Hel. 169. Λέβνες οἰωνοὶ Hel. 1495. 
1230. et 1398. et Ion. 1619. vid. Λίβυσσα. Τοργόνων Λιβυσσᾶν γένος etiam Λατώ. Bac. 989. 

Λιάξεσϑαι. σποδῇ πρός σ᾽ ἐλιάσϑην] Λιβυςικός. Λαμίας τῆς Λιβυςικῆς γέ-. 
Hec. 100. voc Lam. fr. vers. 2. 

Λίαν. τὸ λίαν παρεῖλες Hec. 591. Avyvpóc. λιγυρὰ ἄχεα Med. 205. 
ἐπείπερ λίαν ϑρασυςομεῖ ib. 1280. Λίγυς. λίγεια λωτᾶ χάρις Her. 893. τῷ λίαν παρειμένῳ Or. 210. τῷ λίαν Λίγυςις Tr. 437. vid. not. 
χρῆσϑαι καλῶς ib. 704. μέϑετον τὸ] Λίην, poét. pro May. γνώμην λίην σο- 
λίαν Ph. 587. μὴ λίαν τάκα Med. φὴν ἘΠ. 296. 
158. ἐπειδὴ λίαν πυργοῖς χάριν ib. Λιϑόβολος. δράκοντος αἷμα λιϑόβολον 526. ἐκ ἀκριβῶς αὐτὰ ϑήσομαι λίαν) Ph. 1069. 
lb. 532. γί λίαν τοῖσδ᾽ ἐπιΞξένεις ré- Λίϑος. πρὸς ὀξὺν ὄνυχα πετραίε λίϑα 
Kvotc ; ib. 929. τὸ λίαν ἧσσον ἐπαι- Cy.400. Μαγνῆτις λίϑος CEnei fr. 
và r8 μηδὲν ἄγαν Hip. 264. 4) éx-| V.29. λευκὸς λίϑος ἔχοντες Fr. inc. 
πονεῖν χρὴ βίον λίαν βροτὲς ib. 467.| CCXVI. 
οἱ καλοὶ λίαν λόγοι ib. 487. ὅπως Λιμήν. λιμένα Ναυπλίειον Or. 54. 
μοι μὴ λέαν φανῇς σοφὴ ib. 518. μὴ] μέγας πλότε λιμὴν ib. 1077. λιμὴν 
λίαν πένϑει ΑἹ. 808, λίαν οἰκεῖος! τῶν ἐμῶν βολευμάτων Med. 769. λι- 
jv ib. 814. τὸ λέαν ür ἐκεῖν᾽ &mj-| μένα τὸν εὐξεινότατον ναύταις Hip. 
veca An. 867. τοῖς κακοῖς μηδέν τι] 157. ᾧ ναυτίλοισι χείματος λιμὴν 
λέαν δυσφρονεῖν ib. 1285. πιέζειν τὴν φανεὶς An. 892. ἕως ἐντὸς ἦν λι- 
τύχην λίαν Sup. 249. λίαν δεσπό- μένος Iph. T. 1392. λιμένα ἔκιχεν 
TQLCL πιφτὸς εἶ Iph. A. 804. ὄτοι! Bac. 901. Ταινάρε λιμὴν Cy. 291. 
καταινῶ λίαν σ᾽ ἐγὼ ib. 336. cf. v.| λιμένα λιπὼν τὸν ᾿Αχερόντιον Her. F. 
977. μὴ λίαν àv ὦ ib. 378. ὄτοι! 770. ire πρὸς λιμένας Hec. 1293. 
Χρὴ Mav. ταρβεῖν ὄχλον ib. 517. cf. λιμένας ἦλϑες eic εὐηνέμες An. 750. 
v. 1012. μὴ λίαν φρονεῖν ib. 924.| διὰ λιμένας "Ελλάδος εὐόρμες ΤΥ. 125. 
λέαν φιλοψυχεῖν ib. 1385. ἔςιν ἡ λίαν! óc ὄπω λιμένων Ψαύσειε πατρίας γᾶς 
δυσπραξία λίαν διδᾶσα μεταβολὰς] Hel. 528. ἐν λιμέσιν Ναυπλίοισι El. 
Iph. 17721. Sd. μισεῖς τε λίαν, καὶ] 453. 
φιλεῖς, ὃν ἂν τύχῃ Tr. 68. τὸ βασι- Λίμνη, et dor. λέμνα. ὁ ποντομέδων 
λικὸν λίαν Bac. 670. ἐπεξέρχῃ λίαν πορφυρέας λίμνης Hip. 744. ἐκφυγὼν 
ib. 1344. ἐπίφϑονον λίαν ἐπαινεῖν λίμνης ὕδωρ Tr. 442. λίμνης ἐνύδρε 
ἐξεὲ Her. 904, πείσῃ λίαν Her. F. Τριτωνιάδος ἀκτὰν Ion. 872. ἐπ᾽ oic- 
215. μὴ ’πείγα λίαν ib. 586. vav- μα λίμνας Hec. 446. cf. Her. Ἐ', 410. 
τίλον τολμῶντα λίαν Antiop. fr. XL.| δέσποινα δίας λίμνας Hip. 228. λί- 
4. αἰδεῖσϑαι χρὴ τὸ λίαν ejusd. fr.| uvav ᾿Αχεροντίαν Al. 445. περὶ kaX- 
XX. 2. πεπείραμαι λίαν Cress. fr.| λέναον Βοιβίαν λέμναν ib. 593. χϑο- 
V. 1. ὑπ’ αἰδῶς εἰ λίαν ἀσπάζομαι] νίαν λίμναν ib. 905. λίμναν εἷλέσ- Er. fr. II. 98. τῷ λίαν παρείλετο] σᾶσαν ὕδωρ Κύκνειον Iph. T. 1103, 
Fr. inc. XXIV. 2. λίμνας τᾶς Δηλιάδος Ion. 167. φοιτᾷ 
Λέβανος. λιβάνι καπνὸς Bac. 144. διὰ λέμνας Hip. 148. 2) Aíuva, nom. 
Λιβάς. πετρίνα πιδακόεσσα λιβὰς An.|. loci. τὸν ἀμφὶ Λίμνας τρόχον Hip. 
116. λισσάδος πέτρας λιβὰς ἀνήλιος] 1133. 
ib. 585. ποία λιβὰς σειρὴν And. fr. Λιμός. ἡδὺ λιμᾷ σχετήριον Cy. 135. ΤΙ. δακρύων λιβάδες Iph. 'T. 1106. λιμῷ ϑηρᾷ τύμβον ἱκετεύοντε vg Hel. 
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987. λιμὸν ἐν ἀνδρὸς πλεσίε φρονή- 

ματι El. 571. 

Αίνεος. κλωτδ ἀμφιβόλοισι λινέοισι 

Tr. 538. 

Λινόδετος. χαλινοῖς λινοδέτοις Iph. T. 

1043. 

Auvókpokov φᾶρος Hec. 1081. 

Λίνον. λίνον ἠλακάτᾳ δακτύλοις ἕλισ- 

σεν Or. 1431]. ἀγάλματα cvsoMcat 
λίνῳ ib. 1450. λίνα κλωτῆρα Fr.inc. 

Λίχνος. 

Λογίζεσϑαι. 

CCVI. 

Λινοπόρος. λινοπόροις αὔραις Iph. wb. 

411. 
Λιπαίνειν. πεδία λιπαίνειν Hec. 454. 
χώραν ὕδασι καλλίςοισι λιπαίνειν Bac. 

579. 
Λιπαρόζωνος. 

ἀελία Ph. 179. 

Avrapóc Cy. 499. λιπαρὰν ᾿Αϑηναίων 
γᾶν Iph. T. 1130. λιπαραῖσιν ἐν 

᾿Αϑάναις Al. 454. cf. Tr. 801. 

ὦ λιπαροζῶνε ϑύγατερ 

Λῖς. νέον λῖν Bac. 1173. 

Λισσάς. λισσάδος πέτρας An. 534. et 

Her. F. 1148. 
Αίσσεσϑαι. πρὸς ϑεῶν σε λίσσομαι 
Hec. 1127. et Hip. 312. 
Aícce Med. 153. 
ται Al. 200. 
οἰκτεῖραι ϑεὸς ib. 252.  Aícas ysvact 

δεσπότα χρίμπτων An. 529. παρά- 

πεισον σὸν, ὃν λισσόμεϑ᾽. ἐλϑεῖν Sup. 
60. σιωπῶν λίσσεταί σ᾽ ὅδε Iph. A. 
1245. πρὸ κείνων καὶ τέκνων σε λίσ- 
σομαι Tr. 1045. cf. Hel. 906. λισσό- 
pec 3á ct Pac. 1342. λισσόμενος Sa- 

váre προβολὰν Or. 1487. ποῖον 8k 
ἐλίσσετο Oapgoyspóvrev; An. 299. 
τόνδ᾽ ἐλισσόμην γάμες ἀφεῖναι o8c 10. 

973. συμμάχες ἐλίσσετο Her. 829. 

Λιταίνω El. 1215. 
Λιτὴ, vel dor. λιτά. ἐμᾶς λιτᾶς εἰσά- 

κασον Or. 1238. λιταί σε διακωλύσεσ᾽ 
ὀρφανὸν εἶναι παιδὸς Hec. 149. πολ- 
«λὰς γενεία ἐκτεῖναι λιτὰς Or. 290. 

ἀφύλλε πόματος ἐξάπτων λιτὰς ib. 383. 

βαρβάροις λιταῖς Ph. 086. ἀμφὶ βω- 
píec λιτὰς ib. 1738. ἐδὲν αἰδέσῃ Ac- 

rác; Med.326. λιταῖς ἱκετεύων An. 

539. παῖδα πεῖσαι λιταῖς Sup. 24. 

εδὲν ἡμῖν ἤρκεσαν λιταὶ ϑεῶν ib. 262. 
ἵει λιτὰς εἰς Se8c El. 593. 

Auróc. ἐν πάνυ λιτῇ τινι ἐλπίδι τεϑει- 

μένος Epist. III. 
Λιχμᾷν. λιχμῶσαν γένυν Bac. 697. 

ὯΝ "Ὁ μηδὲν τόδε 
μὴ προδδναι λίσσε- 

, N - 

λίσσα τὸς κρατδντας 

ΛΟΡΟ 

E: - , “5 

ἐν τοῖς κακοῖσι λίχνος ὅσα 

καρδία Hip. 913. 

Λοβὸς El. 827. 
Aoyác. λογάσιν ᾿Αργείων «pars νεα- 
γίαις Hec. 544. ςρατηγῶν λογάσιν 
Ἑλλήνων An. 924. 

πολύν γε τὸν κάτω λογί- 
ζομαι χρόνον Al. 695. τὸν καϑ' ἡμέ- 
ραν βίον λογίζα σὸν ib. 792. ταῦτ᾽ 
àv λογίζε Απ. 3106. τί ὁ λογίζομαι 

κακά; ib. 398. ὅστις ὑμᾶς μὴ κακῶς 

λογίζεται Rh. 981. σκέψαι τὴν σὴν 

ἐλπίδ᾽, ἡ λογίζομαι Her. F. 295. εἰ 

λογίζεσϑαι ϑέλοις | Dic. fr. XIV. 4. 

λογίζομαι πολλὰ Er. fr. ]. δ. 8 λο- 
γίζεται καλῶς (Eno. fr. IV. 2. λογί- 
ζομαι τἀληϑὲς Phoen. fr. IX. ὅ. ἐλο- 
γισάμην Or. δῦ4. λόγισαι τὸ παρὸν 
κακὸν An. 126. λελογισμένοι οἱ τοιοίδ᾽ 
εἰσὶ βροτῶν Iph. A. 922. τὸ λελο- 
γισμένον παρεὶς 10. 386. 

Λόγιον. λόγια παλαιὰ Her. 406. 

Λόγιος. τῶν λογίων ---εἰς ἀξίωμα βὰς 

Ion. 602. 
Λογισμὸς Alcmen. fr. IX. 3. 
Λόγος. τῷ δικαίῳ τόνδ᾽ ἁμιλλῶμαι λό- 

yov Hec. 271. λόγος, ἔκ τ᾽ ἀδοξέντων 

ἰὼν,--- ταυτὸν σϑένει ib. 294. τόνδ᾽ 

ἐσήμῃνεν λόγον ib. 546. ἔλεξε πάν- 

των τλημονέξατον λόγον ib. 562. τῷ 

λόγε κενὸν τόδε ib. 824. τόνδ᾽ ἐμοὶ 

μέϑες λόγον ib. 888. τῷ σῷ r8ro ση- 

μανεῖς λόγῳ ib. 999. λόγον ἀπόδος 

Or. 150. λόγα μετάδος ib. 153. 

βραχὺς λόγος ib. 446. et fr. inc. XC. 

l. à μ᾽ ἐκπλήσσει λόγα Or. 548. 

ἔςιν, ὃ σιγὴ λόγε κρεῖσσον γένοιτ᾽ y", 

ἔςι δ᾽, 6 σιγῆς λόγος ib. 637. Sq. ἔργῳ 

ii μεῖζον (sc. κακὸν), jj λόγῳ Ph. 

392. ἀρχέτω τις λόγε ib. 450. ὁ ἄδι- 

koc λόγος ib. 474. πᾶν ἐξαίρει λόγος 

10.519. εἴρηται λόγος ib. 1019. "Ap- 

yet εὐκλεᾶ ὃδναι λόγον ib. 1257. βρα- 

βεὺς λόγε 780 εἰμὶ Med. 274. ἐπί- 

φϑονος λόγος διελθεῖν ib. 530. ἐκ 

ἂν ἦν λόγος σέϑεν ib. 541. ἐκ ἀσμένη. 

τόνδ᾽ ἐξ ἐμ δέχῃ λόγον ; ib. 924. et 

1007. εἴπερ ἡμᾶς ἀξιοῖ Aóys τινὸς 

ib. 962. τὸ σὸν ἐκποδών μοι ἔξω λόγδ 

ib. 1222. μάτην λόγος ἔῤῥιπται ib. 

1404. μανίας ἔποχον pírreca λόγον 

Hip. 214. σὸς & ᾿᾽ντεῦϑεν λόγος ib. 

336. ἐδὲν ἔξω Aóys πέπονθας ib. 
DE 

5, ^, ὅν 

497. τὸν εὐϑὺν ἐξειπόντας apQt c9 
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“λόγον ib. 492. ka$* ἅμμα λύσειν Xóye 
ib. 671. εἴ τι μοι λόγε μέτα ib. 876. 
εἰς ὄχλον δᾶναι λόγον ib. 980. με- 
ρίμνης ἄξιον φέρω λόγον σοι 10. 1157. 
ἔχω λόγον γε Al. δ2. λόγῳ ἦσαν, ἐκ 
ἔργῳ; φίλοι ib. 340. ἐκ τίνος λόγο vo- 
σεῖ δόμος; An. 549. cf. Iph. A. 878. 
σοί πα μέτετιν ὡς ἐν ἀνδράσιν λόγαε ; 
An.592. 8 μὴ γυναικῶν δειλὸν εἰσοί- 
σεις λόγον ib. 758. διὰ λόγε κάμψαι 
κακὰ Sup. 748, φόνῳ καϑαιρεῖσϑ᾽, à 
λόγῳ, τὰ πράγματα 1b. 749. πάντα 
προσφέρων λόγον lph. Α. 97. λόγε 
“πρόσω Iph. T. 840. τίνι λόγῳ πορ- 
Sueóere; ib. 1358. οἱ πάρεισιν ἐν 
λόγῳ Hh. 149. λόγο δὶς τόσον y. 
ἐκέφισας ib. 281. cpar8 πλῆϑος ἐν 
ψήφεα λόγῳ ϑέσϑαι 10. 309. λόγος γ᾽ 
ἦν, ὡς ἔπλευσ᾽ ἐπ’ Ἴλιον ib. 493. 
μακρᾷ δεῖ καὶ σοφᾶ Aóys ib. 8387. ἐκ 
λόγα ἄλλος ἐκβαίνει λόγος Tr. 701. 
παρὰ λόγον Bac. 938. ὡς ἂν μὴ λόγῳ 
"mauvijc μόνον Cy. 155. οἶδα 8 λόγῳ 
μαθὼν Her. 5. κακὸν λόγον κτήσῃ 
πρὸς ἀτῶν ib. 166. ἐν τῷδε κεὐχό- 
μέσϑα σωϑῆναι λόγῳ; ib. 499. παρ- 

Séve μέγαν λόγον κλύων ib. 536. 
ὑπερφέρεις λόγῳ χρητῷ λόγον ib. 555. 
πλϑς λόγος Hel 985. ὀλβίες τῷ 
λόγῳ Ook8vrac εἶναι Her. F. 588. 
ἦν ἐν Μυκήναις τῷ λόγῳ ib. 963. ἑνὶ 
λόγῳ πενϑήσατε νεκρός τε kdpé ib. 
1391. τὸ 08Xov 8 λόγῳ ἔχοντες Alex. 
fr. VIT. 1. ἐκ & Πειϑὅς ἱερὸν ἄλλο, 
πλὴν λόγος Antig. fr. 11..1. λόγῳ 
πολίτης ἐςὶ Er. fr. I. 13. λόγῳ κλύων 
Melan. ἔν. I. |. λόγον δίκαιον μισϑὸν 

. ἂν Aóys φέροις Fr. inc. XCIII. 1. 
ἀνοιΞέος λόγος eorund. CXXV. | xpv- 
πτὸς λόγος eor. CCXXIV. τὸ δίκαιον 
ἐκ ἔχει λόγον δυοῖν ἐρίζειν Fr. inc. B. 
0. 1. λόγε τινὸς ἀξίες Epist. IV. 
σπϑδαὶ λόγων κατατεινομένων Hec. 
482. πολλῶν λόγων εὑρήματα ib. 250. 
μοὶ λόγοι πρὸς αἰϑέρα φρδδοι ib. 334. 
εἰς καιρὸν τοῖσι φαίνεται λόγοις ib. 
666. ἐπισκήπτοντα παντοίες λόγες 
ib. 840. ὡς μὴ μακρὲς τείνω λόγες 
ib. 1177. τὲς λόγες σαϑρὲς ib. 1190. 
λόγοις ἀμείψομαι ib. 1196. χρητῶν 
ἀφορμὰς λόγων ib. 1239. τοῖς λόγοις 
ἡὔφρανε Or. 287. τὰ μακρὰ τῶν σμι- 
κρῶν λόγων ἐπιπροσϑέν ic ib. 639. 
“μαλϑακοῖς λόγοις ib. 691. οἴ, Med. 776. 
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et 1052. ἡδὺς τοῖς λόγοις Or. 905: 
tic κοινὰς λόγες ἔλϑωμεν ib. 1098. 
λόγος πέμψασ᾽ ἔσω ib. 1221. λόγοισι 
χαίρει Ph. 969. περιπλοκὰς λόγων 
ἀϑροίσας ib. 498. 8 λόγων £c ἀγὼν ib. 
591. ὡς εἰς λόγες συνῆψα Πολυνείκει 
ib. 709. τοῖς λόγοις ὄντας ϑρασεῖς ib. 
723. σοὶ ἡ δὺς ἐς λόγος ἀφίξεται 1}. 778. 
εἰς ἀγων᾽ ἔρχῃ λόγων ib. 937. et An. 
233. ἀνῇξεν εἰς ἔριν λόγων Ph. 1469. 
εδὲν δεῖ περιαμπίσχειν λόγος Med. 
282. μὴ λόγες λέγε 10. 321. λόγες 
ἀναλοῖς ib. 325. λόγων ματαίων 
ἅνεκα 10. 450. ἅμιλλαν σὺ πρὄϑηκας 
λόγων ib. 546. et Sup. 428. λόγοις 
συμβὰς Med. 737. δέχθ μὴ πρὸς 
ἡδονὴν Xóyec ib. 773. περισσοὶ πάν- 
τες oL "v μέσῳ λόγοι ib. 819. ἐμαυτῇ 
διὰ λόγων ἀφικόμην ib. 872. pepc- 
pyyràc λόγων ib. 1220. τὰς σώφρο- 
νας ἐν λόγοις Hip. 413. λόγοι ξελ- 
κτήριοι ib. 478. οἱ καλοὶ λέαν λόγοι 
ib. 487. ὁ λόγων εὐσχημόνων δεῖ σε 
ib. 490. δεῖ με δὴ καινῶν λόγων ib. 
688. πλήσει πᾶσαν γαῖαν αἰσχίτων 
λόγων ib. 692. ϑηρεύεσι σεμνοῖς λό- 
γοισιν ἴῃ. 957. ἀνάλωσεν λόγων 
ἐλέγχες ib. 1387. λόγες κεδνες ἔχω 
Al. 39. νεανίας λόγες ib. 682. πλεῖ- 
zov ἁψάμενος λόγων ib. 967. μὴ τὸ 
δολεύειν με σοὶ λόγων ἀπώσῃ An. 186. 
λόγες à φίλος ἀκάσεται Ib. 427. πέμ- 
Ve λόγες Κρέοντι Sup. 357. λόγων 
τίς ἐμποδὼν 00 ἔρχεται; ib. 395. 
λόγες ματαίες ib. 583. λόγων ἕυν- 
αλλαγαῖς 10. 602, ἐκ ἐν λόγοις ἦν 
λαμπρὸς ib. 902. εἰς νεωτέρας λόγες 
ib. 1032. λόγων ἀκοσμία lph. A. 
317. δεινὸν, κασιγνήτοισι γίνεσϑαε 
λόγες ib. 376. λόγων εὐφημίαν ib. 
608. γυναιξὶ συμβάλλειν λόγαες ib. 
830. οἱ λόγοι γε καταπαλαίεσιν λό- 
ysc ib. 1018. ταῦτ᾽ ἦλϑον ἤδη διὰ 
λόγων ib. 1194. μὴ λόγοις ἔκπλησσέ 
με Iph. T. 778. τὴν ἡδονὴν à λόγοις 
αἱρήσομαι ib. 794. λόγες πειτηρίες 
εὕρισκε ib. 1058. φέρω σοι κεδνὲς λό- 
γος Rh. 272. εὐϑεῖαν λόγων τέμνων 
κέλευϑον ib. 422. σαϑροῖς λόγοισιν 
ἐχϑρὸν ἄνδρ᾽ ἀμείψομαι ib. 639. πλέ- 
κων λόγες 10. 834, ἡ χάρις à μακρῶν 
λόγων δεῖται "Tr. 87. ἐκ εἰς λόγες 
ἐλήλυϑα ib. 905. δὸς τὸς ἐναντίας 
Aóysc ἡμῖν κατ᾽ αὐτῆς lb. 907. διὰ 
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λόγων ἰόντα ib. 916. προφήτης σοι 
λόγων γενήσομαι Bac. 211. ἐκ οἶσϑα, 
c8 ποτ᾽ εἶ λόγων ib. 358. τρίβων 
λόγων ib. 716. ταρβῶ εἰπεῖν r8c 
λόγες ἐλευϑέρες ἐς τὸν τύραννον ib. 

774. λόγων εὐμορφίαι Cy. 510. πο- 
λεμίες λόγες ἔχων Her. 658. πικρὸς 
λόγος ἔδωκα Hel. 489. λόγες ὀνει- 
διτῆρας ἐνδατόμενος Her. F. 218. 

τὸν λόγοισι κηδεύοντ᾽ ἐμοὶ El. 47. Λογχήρης. 

λόγων ματαίων εἰς ἅμιλλαν ἐξιὼν 

AOZI 

σπίσι kai λόγχαις ib. 772. cf. v. 1528. 
πολεμίων ἐρετμοῖσι καὶ λόγχαις Iph. 
T. 1110. ἡγόμενος λύγχαισιν Bac. 
1357. ᾿Αχαιῶν ὑπὸ λόγχαις Hel. 

1123. δορὸς ἀλκαίϑ λόγχαισι ib. 

1168. μακραὶ λόγχαι Her. F. 65. 
λόγχας dépscav ib. 224. λόγχας 

ϑέντες El. 798. λόγχαις πολεμίων 
ἀμείνονες Bel. fr. XXI. 3. 

λογχήρεσι σὺν Μυρμιδό- 
νων ἀσπιταῖσι Iph. A. 1067. 

Dic. fr. XIII. 8. τράπεζ᾽, ἀπόντων] Δογχοποιός. λογχοποιῶν ὄργανα Bac. 

τῶν λόγων, φάτνη πέλει Fr. inc. B. 
24, 

Λόγχη. λόγχης αἰχμῇ Hec. 104. τῆς 
᾿Αχιλλείας λόγχης ib. 181. λόγχῃ 

μιᾷ τῆσαι τρόπαια τῶν κακῶν Or. 
711. μυρίαν ἄγων λόγχην Ph. 445. 
ἣν φϑάσω παῖδας πρὸ λόγχης ib. 
1287. λόγχην ἐνώμα ςόματι ib. 1394. 

sépva IloA. βίᾳ διῆκε λόγχην Ib. 1407. 

εἰς κράνος βλέψαντα καὶ λόγχης ἀκ- 

μὴν Sup. 318. ὥς σε λόγχη Σπαρτὸς 

ἐν πόλει βλάβῃ ib. ὅ78. τρῶμα λόγ- 
xnc πολεμίων 1b. 848. λόγχης ἰόσης 

πρόσϑεν ὀμμάτων πυκνῆς 10. 851. 

Πέλοπος παλαιὰν λόγχην Iph. T. 

823. παύσω λόγχην ib. 1484. φεύ- 

γοντας αὐτες---ολόγχῃ καϑέξω Rh. 

101. αἱματηρὸς πέλανος ----ἡντλεῖτο 

λόγχη ib. 431. πυλῶν ἔσω λόγχῃ 

πλατεῖαν εἰσδρομὴν ποιόμενον ἴδ. 

604. λόγχην πρὶν διὰ Ξέρνων μολεῖν 

ib. 684. πρὲν λόγχης ϑιγεῖν Dac. 

304. δ᾽ ἦλϑε λόγχης ἐγγὺς Her. 

FK. 160. ϑραύσας λόγχην ib. 193. 

πρὸς λόγχην βλέπων El. 877. Aóy- 

χης ἀριϑμῷ πλείονος xparépevac Bel. 

fr. XXV. 12. Xóyxmu ἄνδρες &bso- 

χώτεροι Dan. fr. VIIL 2. πριΞοῖσι 

λόγχης ϑέλγεται ῥινήμασιν Tel. fr. 
XXV. 2) dor. Xóyya. ἀμφιτόμβ 

λόγχας ἔραμαι Hip. 1375. ὅπως 

πολυφόνθ χειρὸς ἀπονάσαιο λόγχᾳ 

Rh. 466. δαΐᾳ χόγχᾳ Tr. 1301. o- 

ρὸς λόγχαν ib. 1318. 3} plur. Xóy- 

aue ἀκοντιτῆρες εὐτοχώτατοι Ph. 

149. Αἰτωλέσιν λόγχαισιν---ἀκοντέ- 

ζοντας ib. 1173. ἦσσον λόγχαις ib. 

1391. λόγχαις πιτνόντων ib. 1481. 

λόγχαις κοινὸν ἐνυάλιον ib. 1504. ὅς 

-- ἀχάληντο νέοι λόγχαις An. 306. 

τί κτᾶσϑε λόγχας; Sup. 950. ὄλοιντο 

λόγχαι Iph. A. 658. δοριπόνοις ἀ- 

Λοιδορεῖν. 

Δοιπός. 

1206. 
Λυγχοφόρος. Θρήκης λογχοφύρον γέ- 
voc Hec. 1089. 

Δογχωτὸν βέλος Bac. 760. 

Λοιβὴ. et dor. XouBá. λοιβὴ 9e8. Eon. 

12901. ψυχρὰν λοιβὰν, φονίαν Ph. 

1568. χρυσέοισιν ἄφυσσε λοιβὰν ἐν 

κρατήρων γυάλοις Iph. A. 1051. Xot- 

βὰν ἀΐδᾳ Iph. T. 168. τᾶς Διονυ- 

σιάδος λοιβᾶς Her. F. 892. Βάκχε 

οἰνηρὰς λοιβὰς Yph. T. 164. 
δεσπότας 8 λοιδορῶ Hee. 

1237. ἄγαν προνωπὴς eic τὸ λοιδο-: 

priv φέρῃ An. 730. λοιδόρει μὴ Cy. 

105. αἰεὶ λοιδορᾶσα Ion. 430. ἐλοι- 

δόρεν Fr. inc. LXXXI. 3. ἐλοιδό-- 

pnca Med. 873. ἐμαυτὸν πόλλ᾽ ἐλοι- 
δόρησα Hel. 1187. 

AoíQopoc. πυγμὰς ὁ κῶμος λοίδορόν τ᾽ 

ἔριν φιλεῖ Cy. 532. : 

λοιπὸς εἶ σπαρτῶν γένϑε Ph. 

949. τὸν λοιπὸν χρόνον Al. 296. et 

654. cf. v. 653. περιπλάκηϑι τῶ Xot- 

πῷ πατρὶ Fr. inc. CLXVI. 2. ἐδὲν 

χοιπὸν κακῶν Hec. 784. τὰ λοιπὰ 

νῦν σκόπει Rh. 83. 

Δοίσϑιος. λοίσϑιος βροτῶν Al. 419. 

τὸν λοίσϑιον φόνον Her. F. 1279. τὸ 

λοίσϑιον πῆμα Hec. 1168. τὸ λοέ- 

σϑιον μίασμα ΟΥ. 516. τὸ πάντων 

χοίσϑιον κακὸν Med. 1105. cf. Tr. 

489. et 1272. φάος λοίσϑιον βλέπων 

Hip. 57. τὸ λοίσϑιον τῷ τρίτῳ προσ- 

ἐμφερὲς "Thes. fr. V. 13. τάδε Xoé- 

σϑιά pot προσφϑέγματά «« El. 1333. 

Λοῖσϑος. Χοῖσϑον δόρυ Hel. 1618. 

Λοκροὶ Iph. A. 262. et Rh. 700. 

Aofíae, nomen Apollinis. — Or. 165. 

968. 2985. 419. 1666. et 1681. Ph. 

211. 223. 291. 412. et 1697. An.51. 

et 1066. Íph. T. 943. 
1980. et 1438. Rh. 979. 'Fr. 1174. 

1013. 1084. . 
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lon. 36. etc. El. 399. et 1266. Dan. 
! 17. et Cres, fr. II. 2. 
Aolóc. λοξαὶ τρεῖς, sc. γραμμαὶ Thes. 
fr. V. 9. 

Asti». ἔλασα νεκρὸν 'Tr. 1152. ὅπως 
λύσῃ ----ἀκέτ᾽ ὄντα παῖδ᾽ ἐμὸν Ph. 1329. 
cf. Hec. 613. ὕδασι ποταμίοις λευκὸν 
χρόα ἐλόσατο ΑἹ. 158. 

Aerpóv. Aerpoic τοῖς zravvsárow Hec. 
611.  A&rp' extr οἴσοσ᾽ ἐξ ἁλὸς IIo- 
λυξένῃ 10. 780. φόνια Aerpà ib. 1281. 
8 λότρ᾽ ἔδωκε χρωτὶ Or. 42. λετρὰ 
ἐπὶ χρωτὶ βάλε ib. 303. λοτροῖσιν 
περιπεσὼν mavvsárotc ib. 367. cf. El. 
157. νεκρῷ  Aerpà περιβαλεῖν Ph. 
1661. λδτρ᾽ ἐς Αὖλιν μητρὸς ἀνεδέξω 
πάρα; Iph. T. 818. δροσόεντα Aa- 
τρὰ Tr. 838. λετρῶν καὶ κρηνῶν Hel. 
682. λοτρῶν τύχε Ib. 1312. Aerpoic 
xpóa ἔδωκα ib. 1399. λωτρὰ χεροῖν 
lon. 1493. ἐμοὶ δάκρυα, Aerpà Her. 
F. 482. Aérp' ὡς τάχιξα τοῖς ξένοις 
τις αἰρέτω El. 791. ἡγνίσμεϑα λε- 
τροῖσι καϑαροῖς ib. 794. Aerpoic 
ἔπεσεν ib. 1148. 
Merpooópoc. "Aerpodópe χλιδᾶς Ph. 

para σεμνᾶ lon. 921. ijkecac τῶν 
ἐμῶν λοχευμάτων El. 1124. xpija 3c 
τοῖς ἐμοῖς λοχεύμασι Er. ἔν. I. 55. 

Δόχιος. λοχίοις ϑαλάμοις Bac. 94. 
" Apr&juc Xoxía Sup. 058, τὰν ὠδίνων 
λοχίαν lon. 452. ἐν ὠδίνων λοχίαις 
ἀνάγκαισι Bac. 89. 

Aóxpg. λόχμην κενώσας Bac. 729. 
ἐν Aóxpauc ἔχεσϑαι ib. 955. 

Aóxoc. ἐκ λόχο Ph. 731. et Al. 1145. 
προσῆγε---πύλαις λόχον Ph. 1112. cf. 
v. 1180. ξιφήρης λόχος An. 1115. 
λόχος ὀδόντων ὄφεος ἐξηνδρωμένος 
Sup. 703. ποτὶ σὸν λόχον Rh. 26. 
κρυπτὸν λόχον εἰσπεσὼν ib. 560. μῶν 
λόχος βέβηκέ πῃ; ib. 577. ἕετὸν 
λόχον ᾿Αργείων 'Tr. 584. — Aóxe ἐξέ- 
βαινεν ΓΑρης ib. 559. λόχε κατάσκο- 
πος Bac. 914. χαλκασπίδων λόχος 
Her. F. 795. ἐξανίςξανται Aóxa El. 
217. χωρίζεσιν ἀλλήλων Aóxec Ph. 
108. ξυνωρίδας λόχων ib. 451. λό- 
χων ἀνάσσειν lb. 740, 749. et 750. 
λόχες ἔνειμεν ἑπτὰ ib. 1100. ποιμέ- 
σιν λόχων ib. 1147. ἑπτὰ δεσποτῶν 
λόχοι Sup. 686. λόχοις é£vecóc ib. 350. 896. αἰεὶ ἐν λόχοις εὑρίσκεται Rh. λοχαγέτης. πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ καὶ Xo-| 507. ὑπερβαλὼν λόχες Τρῴων ib. χαγέτας μολὼν Ph. 981. cf. v. 1100.| 844. 

et Sup. 502. Avyaioc. νυκτὸς ὄμμα Avyaíac Iph. λοχαγὸς Ph. 124. et 150. Aexayóv| T. 110. Avyaío νέφει Her. 855. ib. 134, τάξω λοχαγὲς πρὸς πύλαισιν Δὺγξ. τὴν ἄμορφον λύγγα Fr. inc. ib. 756. μελέων ματέρες λοχαγῶν) CLXXII. 2. βαλιαὶ λύγκες Al. 582. Sup. 598. αὐδῶ λοχαγοῖς Tr. 1260. Avyoc. spemraic λύγοισι Cy. 224. λοχᾷν. πῶς ξιφήρης πρὸς δόμοις Xo- Avypóc. λυγρὲς ϑήσω γάμες Med. 399. χᾷς ἐμοῖς ; El. 225, λοχήσας αὐτὸν λυγρὰν λώβαν El. 164. ὦ λυγραὶ —pápio A]. 849. φιλημάτων τέρψεις, λυγραί τε τῶνδ᾽ ἱοχεία. λοχείαν---συντείνασι Iph. T.| ὅπλων κοινωνίαι Her. F. 1376. sq. 206. ἤν τις λοχείας ϑίγῃ ib. 382.| ἐν λυγρῷ πεσήματι Ph. 1429. αἵματι Ἄρτεμιν λοχείαν 1b. 1097. λυγρῷ ib. 1503. πένϑες λυγρᾶ Iph. Οχεῖον. λοχεῖα κλεινὰ. λιπᾶσα Iph.| A. 1618. λυγρὸν πήδημα Tr. 750. T. 124]. κλύεσα λοχεῖ᾽ ἐμ νοσή-, νεφέλης ἄγαλμα λυγρὸν Hel, 712. ματος El. 656. τὸ λυγρὸν γῆρας Her. F. 649. ἐντὸς ὀχεύειν. τίς λοχεύει σε; lon. 948. λυγρϑ τοξεύματος ib. 991. λυγρὰ μέλη ef. v. 1506. αὐτὴ λόχευον ἘΠ. 1129, Sup. 70. 
λοχεύματα σέμν᾽ ἐλοχεύσατο----σὲ Ion.| Λυδία. ἔρυμα Λυδίας Bac. δδ.  Aviía 92]. ἔνϑ᾽ ἐλοχεύϑην "Tr. 807. λο- μοι πατρὶς ib. 464. hinc Λυδίανδε, χευϑεῖσ᾽ ἀςραπηφόρῳ πυρὶ Bac. 3.| in Lydiam, ib. 572. 
᾿ιγᾶνι λοχευϑεῖσαν Yon. 455. Λύδιος. Λυδίας ἀπὸ χϑονὸς Bac. 234, ÓXevua. λόχευμα τὸ χρυσόμαλλον εἰς ὄρεα Λύδια ib. 140. ipróc Or. 998. λόχευμ᾽ Ιοκάτης ΡΠ. Λυδός. πότερα Λυδὸν, 3 Φρύγα AI. 310. ματρὶ λόχευμα ib. 823. γᾶς 678. λιπὼν Λυδῶν γύας Bac. 13. αἱ Mxevua ib. 1026. cf. Her. F. 252. πολύχρυσοι Λυδαὶ Iph. A. 787. δυλέως λόχευμα Iph. A. 285. λοχεύ- Λύειν. ἐμοὶ λύει (i. 6. λυσιτελεῖ, pro- 
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dest: v.not.)—7à ζῶντ᾽ ὀνῆσαι Med. 
5606. cf. v. 1112. et 1362. et AL. 631. 
λύω νεῖκος πατρὶ Hip. 1442. λύειν 
χέρας An. 717. λύεις γράμματα Iph. 
A. 38. cf. v. 110. λύεϑ᾽ ἱππικὰς φάτ- 
vac Hel. 1196. λῦε πακτὰ δωμάτων 
Εν. inc. CCVII. ἔριν λύεσα Ph. 81. 
cf. v. 1283. £vSa παρϑένει᾽ ἔλυσ᾽ ἐγὼ 
κορεύματα Al. 175. οἵαις ἔλυσας συμ- 

φοραῖς ἄγνευμα σὸν Tr. 50]. ἥ σ᾽ 
ἔλυσεν ἐκ τόκων El. 1128. καρδίας 
ἔλυσε τὲς ἄγαν πόνες CEno. fr. V. 4. 
ἔνϑα μητέρ᾽ ὠδίνων ἐμὴν ἔλυσεν Tel. 
fr. I. 7. λῦσον βλεφάρων γοργωπὸν 
ἕδραν Rh. 8. ὧὡς---τάσδ᾽ ἀνάγκας 

ἱκεσίας λύσῃ Sup. 39. νεῶν λῦσαι 
πόδα Hec. 1020. μέασμα λύσαι Or. 
597. ἀσκδ τὸν πρὄχοντα μὴ λῦσαι 
πόδα Med. 679. λῦσαι ἄνασσαν ἐξ 

ἐπισπατῶν βρόχων Hip. 788. λῦσαι 
δέλτον lph. A. 307. λῦσαι τεῦχος 
ϑεᾶς Ion. 273. λύσαντα σεμνὰ ςεμ- 
μάτων μυτήρια Sup. 470, λύσας 
ἀσκὸν El. 511. κλῇϑρα λύσαντες 
μοχλοῖς Iph. T.99. τὸν φόβον λύσασα 

Or. 104. συγνὴν ὀφρὺν λύσασα Hip. 
200. λύσασαν ἔχϑραν τὴν πάρος Tr. 
50. φόνῳ φόνον λύσει: Or. 510. o 
τόδ᾽ ἅμμα λύσομεν δέρης Hip. 781. 

τί τὐμὸν 8 λύσω ςόμα; ib. 1060. 
Θέσφατ᾽ εἰ λύσω ϑεᾶς lph. A. 1268. 

λύσει μ᾽ ὁ δαίμων Dac. 498. cf. v. 648. 
λύσω δεσμὰ παιδός; Her. F.1123. Av- 

σειν βίον Iph. T. 692. λῦσαι πρύμνας 
Hec. 539. λύεταί μ8 μέλη ib. 438. 
cf. Her. 602. λέλυμαι μελέων σύν- 
δέσμα Hip. 199. λελυμέναι πρὸς ὀρ- 
γάδας σκιρτῶσι Bac. 445. ὅσαισιν 
ἁμμάτων σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο ib. 696. 
dv λυϑῆς Hip. fr. XIII. ἐκ δεσμῶν 
λυϑεὶς Hip. 1344. λυϑέντες Iph. T. 
1340. κληήϑρων λυϑέντων Hel. 860. 

Δύκαιος. ΔΛυκαία πλησίον σηκώματος 

El. 1274. 
Δυκάων, nom. propr. viri. Al. 505. 
Λύκειος. λύκειον δορὰν Rh. 208. 
Λυκία Al. 112. et Rh. 224. 

Δύκιος. ὦ Φοῖβ᾽ "Απολλον Λύκιε Tel. 

fr. VI. Λυκίων ἀνδρῶν Rh. 29. vid. 

etiam v. 543. et 562. 

Avxoc, rex Thebarum. Her. F. 27. 

alius hujus nominis, ejus filius, ab 

Hercule occisus. ib. 38. 139. 541. et 

-1167. 
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|Avkoc, nom. appell lupus. £Xao; 

λύκε αἵμονι χαλᾷ σφαζομέναν Hec. 
91. τετράπεν μιμήσομαι λύκε kéXev- 
Soy Rh. 212. εἰς κλισίαν λύκων Iph. 
T. 857. εἶδον λύκος ἐπεμβεβῶτας 
Rh. 783. σκύμνϑς λύκων ἀγρίες ἔχε- 

σαι Bac. 698. 
Δῦμα. óc μὴ πάλιν γῆ λύματ᾽ ἐκβάλλῃ 
κλύδων Hel. 1287. 

Λυμαίνεσϑαι. ὃς λέχη λυμαίνεται Bac. 

354. αὐτῷ τάδ᾽ ἄλλα λυμαίνεται ib. 

632. τὸν à (sc. νόμον) πολλάκις λυ- 

μαίνεται Pi. fr. VII. 4. ὧδε τῆσδ᾽ 

ἐλυμήνω χέρας ; An. 790. ἅλις λύ- 

pue, ἣν ἐλυμήνω πάρος Hel. 1105. 
Λυμεών. γυναικῶν λυμεῶνας Hip. 
1068. ἔπαυσ᾽ ὁδορὲς λυμεῶνας Ar. 
fr. XXVIII. 
Avg, et dor. Apa. ἅλις λύμης Hel. 

1105. τὸν ἐμὸν (Mov, λύμαν Hec. 

——— P — 

213. Avpac ἀντίποιν᾽ ἐμᾶς ib. 1074. 
, “1 * * , v 7 | 

ποίοισιν οἴκτοις τὰν σὰν λύμαν ἐξετα- | 

σεις; Tr. 198. 
λύμας Her. 471. 

πατρὸς μεμνημένοε | 

Λυπεῖν. εὐφραίνειν πλέον, ἢ λυπεῖν | 

ΑἹ. 2838. ὁ μῆν σε λυπεῖν ἐν κακοῖσι | 

βέλομαι ib. 1021. τὸ φιλότιμον λυπεῖ | 

προσιτάμενον Iph. A. 23. 

μέλλεσι νῷν κακοῖσι λυπεῖς ; Iph. T. 

483. λυπεῖν μηδὲν αὑτὸν Cy. 337. 

γυναῖκα τὴν ἐμὴν ὁ βόλομαι λυπεῖν 
lon. 658. λυπεῖ βροτὸς Δ]. fr. X. 

2. μὴ ἔϑελε λυπεῖν σαυτὸν Antig. 

fr. XIV. 1. λυπᾶσι τὸν φύσαντα 

CEno. fr. II. 8. λυπῶν ἐμὲ Iph. A. 

409. πατέρα τῶνδε τοῖς τότων κακοῖς 

λυπᾶσαν Med. 1047. τὸ Avr&v ὕτερον 

χαρὰν ἄγει Antig. fr. XIV. 2. ὅπα 

σὲ μέλλω σήν τε λυπήσειν φρένα Or. 

544. ἔοικε καὶ σὲ τἀμὰ λυπήσειν κακὰ 

ib. 766. λυπήσομέν τιν᾽, ὧν λελυπή- 

μεσϑ᾽ ὕπο lon. 1311. λυπῇ (2 sing. 
pres. med.) Med. 286. et 1501. συγ- 

γνωτὰ ἦν, σὲ λυπεῖσϑαι ib. 705. δ 

πρέπει λυπεῖσϑαι ἕένες ΑἸ]. 553. δεῖ 

σε χαίρειν, καὶ λυπεῖσϑαι Iph. A. 31. 

παῖς ὅπως λυποῖτ᾽ ἐμὸς Tr. 1005. | 

τί ἐπὶ τοῖς | 

ὥστ᾽ ἀδελφὸν ἴσα φίλῳ λυπόμενον Or. . 

880. εἴϑ᾽ εὕρομέν σε μὴ λυπέμενον 

ΑἹ]. 889. εἴη ἐμοὶ ζῇν μέτρια μὴ λυ- 

πϑμένῳ lon. 632. Avzeuévo pU706 . 

εὐμενὴς φίλων Fr. inc. CXVIII. 2. | 

λυπεμένοις ὀχληρὸς ξένος ΑΙ]. 5648. ἐξ 

ἡμέρας εἰς γύκτα μὴ λυπόμενοι Her. 



AU HER 

F. 505. cf. Antiop. fr. XXV. 5. τῶν 
τἀλάχιτα λυπομένων Vr. inc. B. 38, 
2. τί κινεῖς ue λυπομένην ; Hec. 502. 
τί σοι πλέον λυπομένῃ γένοιτ᾽ ἄν; 
Hel. 380. σὺ λυπήσῃ Med. 474. δὶς 
λυπηϑεῖμεν ἂν Hel. 777. 

Λύπη. τῷ καλῷ λύπη πρόσετιν Mec. 
989, παρακαλεῖ ἐκεῖϑεν λύπη τις ἄλλη 
ib. ὅ88. λύπη μάλιτά γ᾽ ἡ διαφϑείρε- 
σά μὲ Or. 398. λύπην πικρὰν ib. 
1105. λύπην ἀνιαροτάτην Med. 1113. 
λύπη φρενῶν Hip. 188. λύπη πα- 
χγωϑεῖσα ib. 803. λύπῃ κἀμοὶ ib. 
1339. τὴν ἄγαν λύπην ἀφεὶς ΑΙ. 797. 
λύπῃ καρδίαν δηχϑήσομαι ib. 1103. 
cf. Rh. 596. λύπης μεϑίτασο Al. 
1125... παῦσαι λύπης An. 1271. et 

| παύω λύπην 10. 1277. τί λύπην ταῖσδε 
προσϑεῖναι ϑέλεις ; Sup. 946. λύπης 
ἀφαίρει Iph. A. 1609. λύπῃ ἐτειρόμην 
Rh. 425. λύπῃ τὸν σὸν οἰκτείρω γό- 
γον 10. 905. ὃ παύει τὸς ταλαιπώρες 
βροτὸς λύπης Bac. 28]. λύεται μέλη 
λύπῃ Mer. 603. ἄχεα λύπης Hel. 
386. λύπῃ σὰς διέφϑαρσαι φρένας 
ib. 1208. λύπης τί προσδεῖ σε; Her. 
F. 90. λύπῃ rt παίδων μὴ πάϑω ib. 
1888. λύπη ἄτῃ περιπεσεῖν αἰσχρᾷ 
τινι Cress. fr. 1.1. ἐν κοινῷ λύπης 
ἡδονῆς τ᾽ ἔχειν μέρος Fr. inc. CLII. 
4. 2) dor. λύπα. λύπᾳ εὐναία δέ- 
erat ψυχὰ Hip. 159. μηδ᾽ ὑπεράλγει 
φροντίδα λύπᾳ Her. 620. λύπας ἅλις 
ἔχων Hel. δ05. πλέον ἔχει χάριτος, 
ἢ λύπας ib. 661. λύπαν ἐξαλλάξατ᾽ 
ἀλαλᾷ ib. 1860. 3) plur. Ξυγέος λύ- 
πας παύειν Med. 195. λύπας παραιρεῖ 
Hip. 1104. λύπαι φίλων ΑἹ. 898. 
δυσμενεῖς λύπας An. 469. δύσφρονες 
λύπαι ib. 1044. ἁπλᾶς λύπας ἐξὸν, 
εἰς οἴσω διπλᾶς Iph. 'T. 688. . Maoca, 
ἣ λύπας ἔχει "Tr. 605. λύπας ὁρᾷν 
ib. 1140. πρὸς λύπαις Hel. 1459. 
λύπαις συντέτηκας El. 240. κάμπτειν 
τῷ χρόνῳ λύπας χρεὼν Alex. fr. XIX. 

ὕστις λύπας φησὶ πημαίνειν βρο- 
ΠΟΤΕ inc. LXV. 1. λύπαι ἀνϑρώ- 
ποισι τίκτεσιν νόσας corund. LXVI. 

Λυπηρός. λυπηρὸς ἡμῖν τάσδ᾽ ἂν ἐκλίπῃ 
δόμες Hip. 790. λυπηρὸς ἐκ ἦν Sup. 
893. cf. Bac. 1390. πρὸς βαλβῖδα 
λυπηρὰν βία Med. 1245. λυπηρὸν Al. 

αἱ μεταβολαὶ λυπηρὸν Her. F. 
1292. ' τἀν δόμοισι λυπηρὰ Ion. 623. 

JMETUH 

Λυπηρῶς Dac. 1262. 
Avumpóc. λυπρὸς φανῇ Med. 301. λυ- 
πρὸς [βίος ib. 598. et Hip. 1049. Av- 
πρὸν διάξω βίοτον Med. 1037. et AI. 
943. Avmpóc χρόνος Her. F. 94. Av- 
πρὰν ἡμέραν Hec. 364. λυπράν γε 
τὴν ἄρνησιν Or. 1682. λυπρὰν χάριν 
Ph. 434. r&ro λυπρὸν ib. 397. ἔπος 
λυπρὸν Al. 274. πένϑος λυπρὸν ib. 
571. óc τὸ τότων λυπρὸν ἐξέλῃ χϑονὸς 
Sup. 38, ὃ σὺ λυπρὸν κἀπονείδιτον 
λέγεις Iph. T. 689. ϑανεῖν---λυπρὸν 
οἶμαι τῷ ϑανόντι Rh. 759. λυπρὸν 
ϑέαμα 'l'r. 1157. πράσσω ἐγὼ τί Xv- 
πρόν; Her. F. i114. μὴ λυπρὰ ἐξιςο- 
ρῆσαι Hec. 235. λυπρὰ κηρύγματα 
ib. 662. τὰ χρητὰ μή, σοι λυπρὰ φαι- 
νέσϑω Med. 001. λυπρὰ πρὸς φίλων 
πεπονϑέναι lh. 803. τὰ “Ἑκτορός σοι 
λύπρ᾽, ükacov, ὡς ἔχει Tr. 394. πολλὰ 
χρήτ᾽ ἐμδ κλύειν, καὶ λυπρά γε Hel. 
1404. λυπρὰ τὰ κρείσσονα Ion. 597. 

Λυπρῶς. παιδὸς Ξερηδεὶς---ἰδίᾳ λυπρῶς 
Ph. 1218. λυπρῶς ἔφερεν Sup. 898. 
ζῇν λυπρῶς Tr. 632. λυπρῶς νιν 
εἰσίδοιμ᾽ ἂν ἐξοινωμένας Bac. 812. 

Avpa. τᾶς ᾿Αμφιονίας λύρας ὕπο Ph. 
831. λύρας ὥπασε ϑέσπιν ἀοιδὰν 
Med. 424. λύρας κτύπος Al. 432. 
ἔχων κέλαδον ἑπτατόνε λύρας Iph. T. 
1129. ῥίψον τὴν λύραν Antiop. fr. 
XXVI. 

Δυσιμελής. Saváro λυσιμελεῖ Sup. 
46. 

Λύσις. λύσις τύχας A. 910. πημά- 
των δοίης λύσιν An. 901. 

Δύσσα. ταχὺς μετέϑο λύσσαν Or. 254. 
ἐκλαϑέσϑαι λύσσας μανιάδος φοιταλέα 
Or. 826. ἤρξω λύσσης πότε; ib. 401. 
λύσσης μετασχεῖν ib. 791. ϑεομανεῖ 
λύσσῃ δαμεὶς ib. 843. ἐνεὶς ἐλαφρὰν 
λύσσαν Bac. 849, ϑοαὶ λύσσης κύνες 
ib. 975. πρὶν ἂν ἐμᾶς λύσσας ἀφῇ 
Her. F. 806. λύσσα μαινὰς Fr. inc. 
CXLV. 4. 2) Λύσσα, dea furoris, 
seu Furia. Her. F. 823. 878. 883. 
887. et 898. 

Λυσσάς. λυσσάδι μοίρᾳ Her. F. 1024. 
Λύσσημα. εἴ μ’ ἐκφοβεῖεν μανιάσιν 
λυσσήμασι Or. 270. 

Λυσσώδης. μαινάδων κατάσκοπον λυτ- 
σώδη Bac. 979. 

Avri)p πόνων El. 136. 
Λντήριος ἐκ Savára Al. 224. 
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Δύχνος. 

δή 2. 

MAIN 

λύχνα ἁμμένα δάϊα Oy. 881. λυγρὰν Αἰγίσϑε λώβαν ϑεμένα 

El. 165. 

Λωβᾶσϑαι. ἀνδρῶν εὐνίδας λωβώμενοι, Λώτισμα. ὦ γῆς Ἑλλάδος λωτίσματα 

Or. 997. 
Λώβη, et dor. λώβα, qua forma apud | Λωτός. 

Euripidem semper occurrit. λώβαν 

ἐχϑίξαν Hec. 200. τὸν ἐμὸν βίον, 

λώβαν,---εἰ μετακλαίομαι 10. 218. ἐπὶ 

ἐμῶν μελάϑρων λώβᾳ ib. 048. ἀρνύ- 
μενος λώβαν ib. 1073. ᾧμοι ἐμᾶς 

λώβας ib. 1098. φυγὰς ἀποςαλεὶς 

μεγάλαν 

Hel. 1609. 
Aor8 κατὰ πνεύματα Ph. 794. 

λωτὸς βοάσϑω Iph. A. 438. διὰ λωτᾶ 

Λίβυος ib. 1036. cf. Tr. 544. et. Hel. 
170. λωτᾷ ἔρωτες Tr. 439. λωτὸς 

εὐκέλαδος Bac. 100. λωτᾶ ψόφῳ ib. 

686. λίγεια λωτᾶ χάρις Her. 893. 

ἣν---λωτῷ συνηλάλαξαν Her. F. 11. 

λωτὸς φϑόγγον κελάδει κάλλιξον El. 

710 

Λωτοτρόφος. λωτοτρόφον κατὰ λείμακα 

M. 
Máyetpoc. τῷ ϑεοτυγεῖ ἅδε μαγείρῳ 
Cy. 396. 

Méáyevpga. μαγεύμασι παρεκτρέποντες 
ὀχετὸν Sup. 1110. 

Mayvijric λίϑος CEnei fr. V. 2. 

Μάγος. μάγων τέχναις Or. 1497. 
MaZóc. μαζὸς σπαργῶν ἔτι Bac. 700. 

σῶν ἀπὸ μαζῶν Hec. 144. 
Μάϑημα. τί τἄλλα μὲν μαϑήματα 
poxS8pev— ; Hec. 814. 

MáSqsw. ὧν μάϑησιν 8k ἔχει Sup. 

915. ὅστις τῆς tzopíac ἔσχε μάϑησιν 

Fr. inc. CLIII. 2. 
Μαῖα, nom. propr. mater Mercurii. ὁ 

Maíac πομπαῖος ἄναξ Med. 759. cf. 

An. 275. Rh. 216. Ion. 3. et El. 

463. 
Μαῖα, nom. appell. mater. Al. 394. 
2) nutrix. Hip. 243. et 311. 

Maic, eadem, quae Maia, mater 

Mercurii. Or. 998. et Hel. 248. et 

- 1686. 
Μαίναλος. Μαινάλε κόρῃ Ph. 1169. 

Mauvác. τὰν βακχεύεσαν Κασσάνδραν 

--μαινάδα Tr. 172. cf. v. 307. 349. 

et 415. et El. 1032. γυναικὸς Μαι- 

νάδος Βάκχης Bac. 918. λύσσα μαι- 

νὰς Fr. inc. OXLV. 4. ὄρεσι Μαι- 

νάδων Ph. 1741. συνάψω Μαινάσι 

σρατηλατῶν Bac. 52. et sic passim 

de mulieribus bacchantibus in Bacchis 

occurrit. vid. etiam Ion. 552. 
Maívew, in. activ. semel tantum oc- 

currit, sc. σ᾽ ἔμῃνε 3:8 τις βλάβη; 

Ion. 520. 2) med. σὺ μαίνῃ Hec. 

1980. et Ph. 538. ὥστε μαίνεσϑαι 

δοκεῖν ib. 1134. τί μαίνομαι; Med. 

873. μὴ 8 μαίνεσθαι Tph. A. 42. 

μαίνεται; ὃς εὔχεται Saveiv ib. 1251. 

μαίνῃ Iph. T. 1300. μαίνῃ ὡς ἄλγιτα 

Bac. 326. ὅς γε πίνων μὴ γέγηϑε, 

μαίνεται Cy. 167. μαινόμεσϑδα τοῖς 

εὑρήμασι ib. 468. πρὶν παϑεῖν, μαί- 

νομαι Alex. fr. XXII. 3. τὸ paíve- 

σϑαι ἦν ἔρως βροτοῖς Antig. fr. VII. 

ἀνϑρώπων μαίνονται φρένες Pol. fr. 

VI. 1. μαινόμενος Cy. 613. μαινο- 

μένῳ πιτύλῳ πλαγχϑεὶς Her. F. 11 87. 

μαινόμεν᾽ (i. e. óusvot) oispov Iph. 

A. 547. μαινόμενοι Σάτυροι Bac. 130. 

μαινομένων οἵδε rpórovib. 398. μαι- 

γομένᾳ κραδίᾳ Med. 433. et Hip. 

1974. σὺν μαινομένᾳ δόξᾳ Bac. 885. 

τὰν μαινομέναν ἔριν Cresph. fr. IV. 

11. τὸ μαινόμενον, κακὸν Hip. 248. 

óc ἐμαίνετο Ph. 1179. μέμῃνεν ἀφρο- 

δίτη τις Ἑλλήνων «paro Iph. Δ. 1274. 

μέμῃνας ἤδη Bac. 889. ἀδελφὸν ὅταν 

ὁρῶ μεμῃνότα Or. 135. μεμῃνὼς ἀρα 

τυγχάνει πόσις: Iph. A. 876. λέγειν 

τὸ μέλλον τὲς μεμηνότας τοιεῖ Bac. 

301. μεμῃνότας ἕένες Ion. 526. 3) 

pass. ἐμάνην Hip. 241. ἐμάνητε Bac. 

1294. μήπω μανείη τοσόνδε Hec. 

1278. μανεὶς Her. F. 1137. μανέντα 

Hel. 96. ἠγγέλης μανεὶς Iph. T. 932. 
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MAKP 

μανεῖσαν ἐκ ϑεῶν Med. 1284. 
νεῖσα πραπίδι Bac. 997. 

Μαιῶτις Her. F. 409. 
Μάκαρ. 
XVIII. 

καλλίτα μακάρων ϑεῶν Cresph. fr. IV. 
2. τίνα μακάρων ἐκϑυσαμένες Fr. inc. 
CLY. 12. μάκαιρα δαίμων Al. 1006. 
Αρτεμιν, τὰν μάκαιραν Vph. A. 1483. 
τύχας pdkapoc Iph. T. 646. 

- Πιερία ib. 565. 
1177. ὦ udkap ᾿Αρκαδία παρϑένε Hel. 
380. 

MaxkapíZew. τὸν, κατ᾽ ἦμαρ ὅτῳ βίοτος 
ρ , 7] t 

3 εὐδαίμων, μακαρίζω Bac. 909. τίς σ 
ἐκ ἂν μακαρίσειε; Epist. IV. 

Μακάριος. ὁ μακάριος Τάνταλος Or. 

4. σὺ εἶ μακαρία, μακάριός 3" ὁ σὸς 

πόσις ib. 86. μακάριος ἀνὴρ lb. 539. 
μακάριος αἰὼν ib. 602. μακάριος ὁ 
γαμέτας Tr. 312. μακάριος ἦσϑ᾽ ἂν, 
εἴ τι τῶνδε μακάριον ib. 1170. φωτὶ 
(viro) μακαρίῳ Her. F. 1291. μακα- 
ρίων τυράννων φάσματα El. 709. ἐπὶ 
μακαρίας Or. 970. ματρὶ μακαρίᾳ 

Ph. 348. πολλαῖς pe μακαρίαν 'EA- 
ληνίδων ἔϑηκας Med. 509. τῇ rv- 
pávvo μακαρίᾳ νύμφῃ ib. 957. ἀρχὴν 
μακαρίαν νυμφευμάτων Iph. A. 832. 
μακαρίας τῆς σῆς χερὸς El. 1006. 

᾿ ἀποσολαὶ μακάριαι Iph. A. 688. μα- 
" καρίαις ἀοιδαῖς "Tr. 336. μακαρίαις 
ὑμνῳδίαις Hel. 1450. μακάριον λέχος 
Or. 1208. φῶς μακάριον Iph. A. 439. 
κλέος μακάριον ib. 1384. μακάριον 
ϑήραμα Bac. 1170. μακαρίων φασμά- 

' TOv lon. 1354. πόλιν δείξω τήνδε 
μακαριωτέραν "Tr. 365. μακαριω- 
τάτας τυχᾶσ᾽ ἡδονᾶς lon. 1461. ἐπὶ 
E ἐμδ μακαριωτάταις τύχαις ΤΥ. 

Μακαρίως Hel. 915. 
Μακεδονία Epist. V. 
Μακράν. ἔοικεν d μακρὰν λέξειν τἀκεῖ- 
Sev Or. 848.  & μακρὰν ἄπεςι Ph. 
913. καὶ μακρὰν τειχέων περιπτυχαὶ 
ib. 1806. zpiv ἐκ δόμων μακρὰν ἀπεῖ- 

μα- 

ὦ μάκαρ Bac. 73. et Hip. fr. 
τρισσὰς μακάρων παῖδας 

Hec. 645. cf. Med. 825. μάκαρες, οἵ 
μετρίας ϑεδ---μετέσχον Iph. A. 543. 
δαίμονα πρῶτον μακάρων Bac. 377. 
μακάρων ἐς aiay 1b. 1337. conf. Hel. 
1693. ἐρανίων μακάρων Mer. F. 758. Μακραύχην. 
σεβίζω σ᾽ ἴσα καὶ μάκαρας El. 994. 

ὦ μά- 
καιρα Δίρκα Bac. 530. μάκαιρ᾽ ὦ 

μάκαιρ᾽ ᾿Αγανὴ ib. 

Μακρός. 

MAKP 

va. Med. 1158. ὡς μακρὰν ἔτεινον 
Iph. A. 420. μακρὰν ἀπαίρεις ; ib. 
664. μακρὰν βαρβάρε ναίει χϑονὸς 
Iph. T. 629. ἀ μακρὰν δέξεσϑέ με 
Tr. 460. ὡς ὁδηϑείης μακρὰν Cy. 12. 
ὡς παραινῶ μὴ μακρὰν Hel. 1023. 
μακρὰν ἕρπει γῆρυς El. 754. εἰ μὴ 
μακρὰν διὰ πόνων ἐναυτόλαν Fr. inc. 
CLXVII. 2. 

μακραύχενος κλίμακος 
Ph. 1180. 

Μακρηγορεῖν. τί δεῖ μακρηγορεῖν; Ph. 
708. μακρηγορᾶμεν Hip. 704. 

Μακρόπες. ἕλκεις μακρόπεν ζωὰν Ph. 
1531. 

μακρὸν χρόνον Or. 662. cf. 
v. 978. Hip. 375. et 1322. AI. 673. 
Iph. T. 481. Bac. 893. Hel. 783. 
Ion. 1130. Dan. 25. et Pal. fr. I. 2. 
ὁ μῦϑος & μακρὸς μακρῶν πέρι Or. 
750. μακρὸς αἰὼν Med. 429. Gl. fr. 
IV. QEno. fr. IV. 3. et Fr. inc. 
LXXVII. et δὲ αἰῶνος μακρᾷ Hip. 
1426. ὑφ᾽ ἡλίω μακρῷ Al. 149. pa- 
κρθ βία ib. 718. et Her. 448. — Aóya 
paxps Sup. 639. et Rh. 837. μακρὸν 
πόρον Iph. T. 116. μακρὸς μῦϑος 
Her. 952. σκύφος μακρὸς Eu. fr. 
VIII. μακρὲς λόγες Hec. 1177. et 
Iph. A. 813. ἡ χάρις 8 μακρῶν λό- 
yov δεῖται ΤῊ, 87. πόνες μακρὲς ib. 
1040. διὰ μακρᾶς ἀλεσίας Or. 226. 
μακρὰν ὁμιλίαν Hip. 1441. μακρὰ 
ἀπεσία lph. A. 651. et διὰ μακρᾶς 
ἀπεσίας lb. 1172. c£. Rh. 467. ἐν 
μακρᾷ φλογὶ φαεσφόρῳ Hel. 635. διὰ 
μακρᾶς κελεύϑα lon. 549. μακρὰ 
ἰσχὺς ZEol. fr. XI. 2. μακραὶ λέσχαι 
Hip. 884. μακραὶ λόγχαι Her. F., 
65. μακραὶ ἄραραι πεδίων ib. 369. 
μακρὰς oikspíac ib. 1378. διὰ μακρᾷ 
ἡ χάρις Hec. 320. cf. Ph. 1076. Iph. 
A. 1399. et Iph. T. 480. μακρὸν 
μῆκος xpóve Or. 72. μακρῷ λῷτα 
βροτοῖσι Med. 126. μακρὸν φίλης 
ματέρος ς-ερηϑεὶς Α]. 410. μακρὸν τὸ 
μέλλειν Βδο. 197. μακρῷ ἀρίΞξας ϑυ- 
γατέρας ib. 1232. μακρὸν ἵππευμα 
And. fr. XXVIII. 2. μακρῶν ὀδυρ- 

μάτων Hec. 297. τὰ μακρὰ τῶν σμι- 
κρῶν λόγων ἐπίπροσϑέν ἐπι Or. 639. 
τῶν μακρῶν νϑϑετημάτων Ph. 595. 
μάκρ᾽ ἂν ἐξέτεινα τοῖσδ᾽ ἐναντία λό- 
γοισιν Med. 1351. ὦ μακρὰ πένϑη 
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ΑἹ. 898. μακρὰ κέλευϑα Iph. T. $891. 
cTvpávysc διὰ μακρῶν qvsnpévac Inus 
fr. XVI. 1. ἐσμὲν μακρότεροι Cy. 
631. μακρότατον πέρας εὑρεῖν Hel. 
1153. 2) Maxpai πέτραι, mom. 

spelunce. lon. 13. 283. 937. et 
1400. vid. etiam vers. 494. ibique 
not. 

MáAa. ᾧ μοι μάλ᾽ αὖϑις Hec. 1037. 

cf. Ph. 1076. Med. 1009. etc. 
MaAaxkóc. paXak8 χρωτὸς Med. 1403. 

μαλακῇ γνώμῃ Iph. A. 601. 
Μαλάσσειν. ὀργὰς μαλάσσαεσ᾽ (i. e. 
ἄσσεσα) ἀνδρὸς Al. 774. χρόνος 
μαλάξει σε ib. 382. cf. v. 1088. et Or. 
1201. 

MaAéa, nom. loci. 
18. et 292. 

MaAepóc. μαλερὰ uéXaSpa "Tr. 1300. 

Or. 362. et Cy. 

Μαλϑακίζειν. μαλϑακισϑέντα Med. 
29]. 

Μαλϑακός. ὦ μαλϑακὸς χρὼς Med. 

1075. μαλϑακοῖς λόγοις Or. 691. et 

μαλϑακὲς Aóysc Med. 770. et 1052. 

εἰς τὸ μαλϑακὸν Or. 718. πρὸς τὸ 

μαλϑακὸν βία Sup. 888. ἣν ἐνδιδῷ 
τι μαλϑακὸν Hel. 515. τῷ βιαίῳ 
κἀγρίῳ τὸ μαλϑακὸν εἰς ταὐτὸν ἐλϑὸν 
Fr. inc. XXIV. 1. λέγεις ἀκᾶσαι 
μαλϑακὰ Med. 316. εἰς τὰ μαλ- 
ϑακὰ γαίας Hip. 1226. μαλϑακὰ 

ψευδῆ Fr. inc. XX. 1. 
Μαλϑάσσειν. ὡς λόγοισι τόνδε μαλ- 

ϑάξαιμεν ἄν; Her. F. 298. 

Μᾶλλον. μᾶλλον εὐτυχέτερος Hec. 

377. ἔτι μᾶλλον, ἢ λέγω, ὄλωλας 
ib 667. ὁ aivoc ὅτος--- μᾶλλον 
ἀλγίων κλύειν Hip. 485. μᾶλλον δὲ 

μᾶλλον πρὸς πέτρας ἤει Iph. 'T. 
1406. 

MaAAóc. λευκοτρίχων πλοκάμων μαλ- 

λοῖς Bac. 113. 
Μὰὼν, dor. pro μήν. ὁ μὰν Al. 89. 
MavSávav. σπεδάζομεν μισϑὲς δι- 

- δόντες μανϑάνειν Hec. 818. μανϑάνω 

τὸ σύμβολον Or. 1130. μανϑάνω, 
- οἷα τολμήσω κακὰ Med. 1078. 
λέγειν μὲν χρή σε, μανϑάνειν δ᾽ ἐμέ; 
Iph. T. 810. σοφδ παρ᾽ ἀνδρὸς χρὴ 

- σοφόν τι μανϑάνειν Rh. 200. ζῆν 
ὅτε μανϑάνδσιν εὖ Aut. fr. III. 3. 
kak8 ἐγγὺς ὧν ἐμάνϑανεν Bac. 1111. 
ἐμαϑον, ἐδάην Hec. 78.. ἔμαϑον ἐ- 
γύπνιον ib. 709. ἔμαϑον τὰς τρόπϑε 

ene 
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ἁπλᾶς ἔχειν Iph. A. 927. ἐμάϑετ᾽, 
ἐκλύετε Περγάμων κτύπον "Tr. 1325. 
oJ ἐμάϑεϑ᾽ ἡμᾶς Bac. 1343. 8 σω- 

φρονίζειν ἔμαϑον Antiop. fr. XX. I. 
κείνα τὸς λόγες μάϑε Bac. 656. r870 

ἤν τις εὖ μάϑοι Hec. 601. ἃ àv μά- 
Sov. τις, ταῦτα σώζεσϑαι φιλεῖ πρὸς 
γῆρας Sup. 916. ὡς μάϑης περαιτέρω 

Ph. 1675. ἵν᾽ ἤϑη μὴ μάϑῃ κακῶν 
βροτῶν Iph. A. 709. ὡς ἂν μάϑωσιν 
πάσχειν κακῶς Rh. 473, ὡς caóéss- 

ρον μάϑης Cy. 143. πνοὰς μάϑω 
Her. F. 1059. τά γ᾽ εἴσω τειχέων 
σαφῶς μάϑω El. 101]. τρανῶς ὡς 
μάϑῃς τύχας σέϑεν ib. 758. τὸ μέλ- 

λον 8k ἔχω μαϑεῖν Hec. 761]. τί βέ- 
λει μαϑεῖν £u8 ; ib. 991. 
μὴ μαϑεῖν, βέλεα Hip. 517. 
μην μαϑεῖν Kh. 300. 
μαϑεῖν Tr. 63. 

μαϑεῖν lon. 334. 
βόέλομαι Her. F. 

ὧν ἐφιέ- 

1126. τἀληϑὲς 

ὄψει προσκοπέμενος “μαϑεῖν Dan. 41. | 
τὸ αἰσχρὸν κανόνι 78 καλθ cf. v. 60. 

μαϑὼν Hec. 602. 

μαϑὼν Or. 747. 

- , , 1 

TBTO πάντ᾽ ἔχω 

Iph. T. 1446. 8 λόγῳ μαϑὼν Her. 
5. τὰ r& ϑεᾶ μαϑὼν χρητήρια lon. | 
532. ᾧ τεκμηρίῳ μαϑὼν Alex. fr. 
II. l. τῦτο παρὰ co$8 τινὸς μαϑὼν 
'Thes. fr. IV. 1. 
μηχανὰς Rh. 129. 
xoJev Med. 239. μαϑᾶσα Θεονόης 
φίλας Aóysc Hel. 536. σωφρονεῖν 
μαϑήσεται Hip. 731. et Her. 273. 
ἐξ ἐμδ τἀμὰ μαϑήσῃ κλύων Phi. fr. 
XIII. 3. 

Μανία. νόσος μαγίας Or. 228. μα- 

víac ἔποχον ῥίπτεσα λόγον Hip. 214. 
Λοξίᾳ δίκην δίδωσι μανίας An. 52. 
πῶς τροχηλάτε μανίας ἂν ἔλϑοιμ᾽ εἰς 

τέλος lph. T. 88, μανίας πίτυλον 
μεϑεὶς ib. 307. μανία καὶ T8T és 

Auovoce πάρα Bac. 305. 
αἷμά νιν τροχηλατεῖ μανίαισιν Or. 37. 
cf. v. 400. μανίαις ἀλαίνων ib. 531. 
et Iph. T. 284. βεβάκχευται μανίαις 

μαϑόντες ἐχϑρῶν 

Or. 839. μανιῶν λήξω Iph. Τ. ΟΕ N 

αὐτὰς ἐκ δόμων οἴΞτρησ᾽ ἐγὼ μανίαις 
Bac. 33. ἐγγὺς μανιῶν ἐλαύνει Her. 
904. 
Her. EF. 835. μανίαισι Λύσσας xo- 
psvSévr! ἐναύλοις 1}, 878. 

D 

óvacSat, | 

τὸ σὸν SéNw | 
μάντευμα κρυπτὸν | 

σιωπῇ μαϑεῖν sw | 

συμφορὰν μαϑὼν ἡ 
ΑἹ. 757. μαϑὼν τὰς ἐμὰς ἐπιτολὰς | 

μὴ μαϑᾶσαν oi- . 

M ^ 
τὸ ματρὸς 

μανίας ἐπ᾽ ἀνδρὶ τῷδε---ἔλαυνε j 

| 
| 
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Marc. λύσσας μανιάδος Or. 326. 
μανιάσιν λυσσήμασι ib. 270. 

Μανίειν, dor. pro μηνίειν. μανίω Scoi- 
σιν Hip. 1146. 

"Μανιώδης. τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολ- 
λὴν ἔχει Bac. 299, 

Μαντεία. τάδε μαντείας ἄξια πολλῆς 
Hip. 236. μαντείας βροτοῖς ἀναφαί- 

- vov Iph. T. 1255. μαντείας ἐᾷν 
Hel. 760. 

-Mavrétov. Φοίβε λιπὼν μαντεῖον An. 
927. cf. Ion. 1122. μαντεῖον χϑόνιον 
Iph. T. 1249. εἰσβαίνεσα μαντεῖον 
3:8 Ion. 42. cf..v. 69. μαντεῖα σεμ- 
νὰ Ph. 291. μαντεῖα Δωδωναῖα An. 

. 887. μαντείων ἐπέβας ζαϑέων Iph. 
IT. 1252. πρὸς μαντεῖ ᾿Απόλλωνος 

lon. 66. αἰπεινά pot μαντεῖα ib. 
739. 

Μαντεῖος. ὦ Λοξία μαντεῖε Or. 1666. 
ὦ μαντεῖ ἄναξ Tr. 454. μαντεῖον 
τιμὰν Iph. T. 1267. μαντεῖον ἕδραν 
Ion. 130. 

MavrsbecSa.. 4 μαντεύομαι Ph. 847. 
| τί δῆτα μαντευόμεϑα ; Hel. 759. φή- 
* μὰς &yaSac τοῖς ἐϑέλεσι μαντεύεσϑε 
. Ion. 100. ταῦτα kai μαντεύομαι ib. 
840. ἡ rot φυγᾶσα γῆς ὕπερ μαν- 
τεύεται; ἴῃ. 431]. μάτην μαντεύε- 

* rat ib. 1537. πῶς, ὃ λαϑεῖν βέλε- 
ται, μαντεύσεται; ib. 305. εὖ με- 
μαντεῦσϑαι El. 981. 

Μάντευμα. τότῳ ϑεῦ μάντευμα κοινῶ- 
σαι ϑέλω Med. 685. τὸ τῷ ϑεῦ γ᾽ 8 

- διέφϑειρέν μέ πω μάντευμα Τρ. 1. 
720. μάντευμα κρυπτὸν lon. 334. 

᾿Λοξία. μαντεύμασιν Sup. 7. cf. Dan. 
17. ἐρεῖ μαντεύματ᾽ ᾿Αργείων sparo 
Iph. A. 518. αἰδοῖ τῶν πάρος μαν- 

τευμάτων Iph. T. 718. ὡς τύχω μαν- 
᾿ Τευμάτων Hel. 145. ποτ᾽ ἄλλον ἄν- 

pa ψεύσεται μαντεύμασιν ib. 1642. 
χάριν μαντευμάτων Ion. 301. τῷ ϑεῦ 
προλαμβάνειν μαντεύματα ib. 408. 
ϑεᾷ λαβεῖν μαντεύματα ib. 421. μαν- 
τεύματα κραίνει ib. 464. καϑαροῖς 
μαντεύμασι ib. 471. 

Μαντευτέον Ion. 373. 
Mavrevróc γόνος Ion. 1909. 
Μαντικός. τέχνην μαντικὴν Ph. 779. 
hinc μαντικὴ, subst. sine addito τέχνη. 
τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει 

- Bac. 299. μαντικῇ ἃ λέγω ib. 968. 
ἀρίτην μαντικὴν ἔχοι δόμοις Hel. 

MAPM 

.706. βροτῶν μαντικὴν χαίρειν ἐῶ 
El. 400. τὸ μαντικὸν σπέρμα Iph. 
A. 520. 

Μαντιπόλοε. 
Hec. 123. 

Μάντις. 

τῆς μαντιπόλα βάκχης 

ὄτοι πέφυκα μάντις Hec. 
7439000 Θρῃξὶ μάντις εἶπε τάδε 1}. 
1207. ὁ ναυτίλοισι μάντις Or. 363. 
ὁ μάντις ᾿Αμφιάραος Ph. 177. et 1118. 
οἰωνὸν, ὥστε μάντις, εἰσορῶ κακϑ Hip. 
873. Κάλχας ὁ μάντις Iph. A. 89. 
956. 1262. et 1565. et Iph. T.'531. 
ὁ Φοῖβος, μάντις ὧν Iph. T. 711. ef. 
v. 1128. ἐδὲν μάντεως ἔδει Rh. 952. 
μᾶντις ὁ δαίμων ὅδε Dac. 298, μάν- 
τις οἷσϑ᾽ ἄρ᾽ ἃ καλὸς τάδε Her. 65. 
μάντιν ἐχ ἕτερον ἄξομαι Her. F. 91], 
μάντις ἄριτος, ὕστις εἰκάζει καλῶς Fr. 
ine. CXXVIII....àxóXae ἐάσας μών- 
τεων δεσπίσματα Ph. 978. μάντεων 
φήμας Hip. 1055. μάντεων ὄπα ib. 
132]. σὺν μάντεσιν Πυϑικοῖς An. 
1104. μάντεις ἐπῆλϑες; Sup. 155. 
κατὰ σπλάγχνων πτύχας μάντεις 
προσημαίνεσιν 1b. 213. μάντεων πεισ-- 
ϑεὶς Aóyowc Iph. T. 574. oi coco! 
kai τὸ ϑεῖον εἰδότες μάντεις Rh. 66. 
rà μάντεων ἐσεῖδον, ὡς φαῦλ᾽ ἐςὶ Hel. 
750J cf. v. ΔΘΑ... dy ἱερῷ μάντεσίν T 
ἐσϑλοῖς τραφεὶς Ion. 1190. 2) μάν- 
ric, ftem. δεῖ μάντιν εἶναι, μὴ μαϑ8- 
σαν oikoSev,—Med. 939. κα μάντις 
εἰμὶ Hip. 346. γνώμη ἀρίξτη μάντις 
Hel. 763. ὅσα μάντις ib. 925. 

Μαντόσυνον κέλευσμα An. 1032. 
Μανύειν, dor. pro μηνύειν. μάνυσόν 
μοι Hec. 194. 

Μάραγνα Rh. 817. 
Μαραϑὼν, nom. loci. 
Sóvrec Her. 32. 

Mapaívew. μαραίνεται νόσῳ A]. 201. 
et μαραινομέναν νόσῳ ib. 236. 

Mapyáv. ἔσχε μαργῶντ᾽ αὐτὸν Ph. 
1163. ὅς νιν φόνε μαργῶντος ἔσχε 
Her. F. 1006. μαργῶντ᾽ (i. e. μαρ- 
γῶντε) ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ Ph. 
1253. μαργῶσαν χέρα Hec. 1128. 
μαργῶσαι φρένας Hip. 1230. 

Mápyoc. φεύγετε μάργον ἄνδρα Her. 
F. 1083. ὅνεχ᾽ Ἑλένης μάργος ἣν 
ΕἸ. 1027. πάρες τὸ μάργον σῆς γνά- 
3a Cy. 309. 

Mapyórgc An 950. 
Μαρμαίρειν. πεδίον vvpi μαρμαίρει Ar. 

Μαραϑῶνα ἐλ- 



MAZT 

fr. XXXIII. 2. 
μαίρων lon. 888. 
ροντε Iph. A. 1154. 

Máppapoc. ὃν ὥλεσε μαρμάρῳ Ph. 667. 
ἀφῆκε μάρμαρον πέτρον ib. 1410. 

Μαρμαρωπὸς Λύσσα Her. F. 883. 
Μάρνασϑαι. μάρνανται δορὶ Med. 249. 
πρὸς γυναῖκα μάρνασϑαι μίαν ΤΥ. 

720. μαρναμένες ἐπὶ τραύμασιν αἵ- 

ματος Ph. 1567. τόξοισι καὶ μεσαγκύ- 
λοις ἐμαρνάμεσϑα ib. 1149. εὐλα- 

fesépoc ἐμαργάμεσϑα Iph. A. 1376. 

χρυσῷ χαίταν μαρ- 

ἵπποισι μαρμαί- 

Μάρπτειν. μάρπτει χερσὶν ἡνίας Hip. 

1188. cf. Phaeth. fr. VIII. 2. μαρ- 
πτει τὰς κακὲς Fr. inc. II. 4. 7óo 
ἔμαρψα Rh. 681. ἔμαρψα τόνδ᾽ ἄνευ 
βρόχων Bac. 1172. τὰς ἀνδροφόνες 
μάρψαι χρήζων Hec. 106]. ἄνπερ 
λοχήσας αὐτὸν---μάρψω Al. 850. cf. 
v. 1145. μάρψω o αὖ τόξοις lon. 

158. 
ἹΜάρτυρ, vel μάρτυς. νεκρδ παρόντος 
μάρτυρος σαφεΞςάτα Hip. 972. εἰ ἦν 
μοι μάρτυς, οἷός εἰμ’ ἐγὼ ib. 1022. 
μάρτυρ᾽ ἂν λάβοις πάτραν Her. F. 
187. τί μαρτύρων ἄλλων ἀκϑειν δεῖ 
με; Or. 881. μάρτυρας τῶνδε δαίμο- 
νας καλῶ Ph. 494. μάρτυρας πολ- 
λὲς ἔχειν ΗΙρ. 404. εἰς τῆς ἀφώνες 

μάρτυρας φεύγεις; 10. 1076. ϑεδε τε 
καὶ γῆν---ΦΘέμεναι μάρτυρας Sup. 261. 

μάρτυρές μοι πύργων πυλωροὶ Tr. 955. 
σὺν μάρτυσιν ϑεοῖς Her. F. 176. 
μαρτύρων ὕπο Phoen. fr. IX. 2. 

Maprvpsiv. Ἑλλὰς πᾶσα r8rO pap- 

τυρεῖ Her. 220. μαρτυρεῖς σαυτῷ Ion. 
532. μαρτυρῶν Iph. T. 965. εἴϑε 
μαρτυρήσαιτε Kip. 1075. 8 paprv- 
ρήσει μ᾽ ἤΐσϑμιος Σίνις ποτὲ κτανεῖν 
ἑαυτὸν ib. 977. 

Μαρτύρεσϑαι. γαῖαν καὶ 3e8c μαρτύ- 
ρομαι Ph. 629. cf. Med. 22. 619. et 

1410. Αρτεμιν μαρτύρομαι | Hip. 
1451. ὅρκος vaXatsc ---- μαρτύρεται 
Iph. A. 78. “Ἥλιον μαρτυρόμεσϑα 

Her. F. 858. 
Μαρτύρημα Sup. 1203. 
Mapov, filius Bacchi. Cy. 141. hinc 
pro vino ponitur ib. 411. et 612. 

Μαςεύειν. τί δῆτα τἄλλα μὲν---μα- 
ςεύομεν ; Hec. 815. 

MATA 

784. past/eca πόρες---δολίας Hel. 

1397. 

Mas Bac. 983. 
Μαςιξ. Πανὸς τρομερᾷ μάΞτιγι φοβῇ 
Rh. 37. μάπιγι εὖ τὸ νῶτον ἀποϑλί- 
ψειν Cy. 236. 

Mazóc. ὅτ᾽ ἐξέβαλε τὸν pasóv Or. 
526. φαρέων ματὸν ὑπερτέλλοντ᾽ ἐσι- 
δὼν ib. 839. ἀμφίβαλλε pasóv ὠλέ- 
vau ματρὸς Ph. 313. ἧς πρῶτα μα- 

σὸν εἵλκυσα ib. 994. τέκεσι ματὸν 
ἔφερεν ib. 1561. ματὸν ποῦϑδντα ib. 
1597. paso γυναικὸς σῆς ὑπεβλήϑην 
λάϑρα Al. 642.  gasóv γνόϑοισι σοῖς 

ἐπέσχον An. 223. ὡς ἐσεῖδες ματὸν 
ib. 630. ἀμφὶ ματὸν ὑποβάλω σπο- 
δὸν Sup. 1159. διακενῆς σε ματὸς 
ἐξέϑρεψ᾽ ὅδε 'Tr. 754. ματϑ δραγμὸς 
Cy. 169. ὄπω ποτ᾽ ἔγνων pazóv Ion. 
319. paco προσαρμύόσαι τέκνα b. 
762.  pasóv διώκειν ib. 962. μα- 
ςὸν &x ὑπέσχεν 10. 1372. cf. v. 1492. 
ἔδειξε ματὸν ἐν φοναῖς El. 1207. ὦ 
paco, οἵ μ᾽ ἐϑρέψαϑ᾽ ἡδέως Hec. 424. 
pasóc ἔδειξε ib. 560. ^ pasoic τὸν 
ἔλεον ϑηρώμεναι Or. 567. 
ὠδίνων πόνον pasoic ὑφεῖτο Ph. 31. 
ἐθρήνει τὸν πολὺν μαξτῶν πόνον ib. | 
1448. ἐν διδύμοις γάλακτος παρὰ 

μαςοῖσιν ib. 1525. 
τέρος ἀμφὶ σᾶς An. 512.  pasóv 
βιαίως τῶν ἐμῶν ἀποσπάσας Iph. A. 
1152. παρὰ εἰρεσίᾳ ματῶν Tr. 569. 
σπαργῶντάς μοι τὲς passe χάλασον 
Cy. 55. πρὸς pasoic εἶσιν; ib. 
206. 

Μάταιος. ὅστις ἐμπύρῳ χρᾶται TÉXVI, ' 
μάταιος Ph. 962. 
Hip. 1012. 
qe oz 

μάταιος p ἦν 

ἄλλος τις μάταιος Iph. 

An. 693. Sup. 583. et Dic. fr. XIII, 

^ », ^ 

TOY ἐμὸν | 

κεῖσο pasoic μαπ 

συγγόνῳ ματαίῳ Hel. 92 
λόγων ματαίων ἅνεκα Med. 450. ef. | 

3. ó μάταιοι Sup. 549. ὦ ματαία |— 
Med. 151. 333. et 959. μάταιον &v- T. 
χὴν ηὔξω Iph. T. 628. ἄμφω pa- i 
raíe El. 1064. μηδὲν μάταιον & | 
τρὶς εὔξασϑαι Seg Mlip. 46. μή σε 
δράσῃ τι μάταιον Cy. 058. μάταια 

μοχϑεῖς Ph. 1660. μάταια βάζει Hip. 
119. 

τὸν ἐκτεϑέντα Ματαὶως Fr. inc. CXLVTII. 4. 

παῖδα pascóev μαϑεῖν, εἰ μηκέτ᾽ εἴη Μάταν;, dor. pro μάτην. μάταν μόχϑος 
Ph. 36. μαΞτεύων σε κιχάνω μόλις] ἔῤῥει Med. 1261. μάταν γένος φίλιον 

Hel. 608. τί χρῆμα pascéaca ; Hec.| τέκες 10. 1262. μάταν Ζηνὸς ἔχεις 

! 

ἥ 
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σι βοάν; Med. 201. 
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κυλίκων πλήρωμα "Tr. 820. μάταν 
πόνον ἕξει Mer. 617. μάταν τέκεα 
γεννᾶται Her. F. 903. 

Mareóew. κόραι ματεύεσι El. 448, 
κοίτας ματεύων Ph. 419.  r&rov μα- 
τεύεσα Hec. 779. βάρβαρα μέλη μα- 
τεύεσα Iph. T. 1338. πόσιν σὸν ςεί- 
χω ματεύσων Iph. A. 854. 
Μάτην. μάτην ῥιφέντες ἀμφὶ σᾶ φόνο 
Hec. 335. δόξαν κεκτῆσθαι μάτην 
ψευδῆ ib. 489. ταῦτα νᾶς ἐτόξευσεν 
μάτην ib. 6038. ἀνάλωται χρόνος μά- 
τὴν Ph. 502, ὅπως σίδηρος ἐξολι- 
σϑαίνοι μάτην ib. 1392. τί μάτην 
ὀδύρομαι; ib. 1760. τί μάτην τείνε- 

ὡς μάτην κε- 
χῤώσμεϑα kak& πρὸς ἀνδρὸς ib. 497. 

μάτην ϑυμομένη ib. 883. μάτην λό- 
᾿ γος ἔῤῥιπται ib. 1404. μάτην ὄχλον 

σέγει δῶμα προσπόλων Hip. $42. 
πόλλ᾽ ἁμαρτάνοντες μάτην ib. 910. 
κομπάζειν μάτην ib. 978. μάτην ἂν 
ὅρκοις συγχέαιμι ib. 1063. μάτην οἱ 
γέροντες εὔχονται ϑανεῖν ΑἹ. 672. μά- 
τὴν σ᾽ ἐν γάμοισιν ὥλβισαν ϑεοὶ An. 
1219. μάτην πονεῖν Iph. A. 353. μά- 
τὴν ἦξα ib. 742. μάτην ἐγκερτομῶν ib. 
1000. μάτην σ᾽ εἰσορῶ ϑυμεμένην 
σῷ πόσει ib. 1369. παραμυϑεῖσϑαι 
τάσδε μάτην μύϑος ib. 1617. μάτην 
ἡμᾶς ἐδέννασε Rh. 950. μάτην ἐμό- 
x3ev Tr. 755. cf. Her. 449. μάτην 
ἐβοϑυτῶμεν Tr. 1242. μάτην πο- 
νῶν Bac. 626. cf. Her. F. 501. Aoy- 
χοποιῶν ὄργανα κτᾶσϑαι μάτην Bac. 
1206. εἴρηται μάτην Her. 118. pá- 
τὴν ἥβην ἂν κεκτώμεϑα πολλὴν ib. 
288. πόνες μυρίες τλῆναι μάτην Hel, 
009. πόλις ἀνηρπάσϑη μάτην ib. 757. 
ὡς ἔῤῥεις μάτην ib. 1236. μάτην» λό- 
oc lon. 275. τυραννίδος τῆς μάτην 

αἰνεμένης ib. 621. μάτην μαντεύεται 
ib. 1537. μάτην ὁμόγαμόν σ᾽ ἐκτησά- 
μην. Her. F. 339. μάτην παιδός τοι 
νεὼν ἐκλήζομεν ib. 340. τὸν ϑανόντα 
Y ἀνακαλεῖ μάτην πόσιν ib. 717. 
μάτην τὰς vóSuc φεύγεσι παῖδας φυ- 
τεύειν Eu. fr. V. T. μάτην οἴκῳ σῷ τόδ᾽ 
ἐκβαίη τέλος Pol. fr. VIII. τύχας τὰς 
μάτην πλανωμένας Fr. inc. XXXIX. 
2. et fr. inc. B. 47. 3. μάτην πόνες 
ἔχοντες Fr. inc. CVI. 1. 

Μάτηρ, dor. pro μήτηρ. μελανοπτερύ- 
γῶν μᾶτερ ὀνείρων Hec. 71. Ovsavo- 

MAXH 

τάτας ματέρος ib. 173. ἄϊε ματέρος 
αὐδὰν 10.174. ᾧ 9 δυτάνε μᾶτερ βιοτᾶς 
ib. 199. cf. v. 211. Κρήσσης ματρὸς 
᾿Αερόπης ἄπο Or. 18. ματρὸς ἀνο- 
σιωτάτας ib. 24. πατροφόνεα ματέρος 
ib. 193. Ἰδαία μᾶτερ, μᾶτερ ὀβρίμα 
ib. 1454. τῇ καλλιτόξῳ ματρὶ Ph. 
1169. ματρὸς ἐρείας φοιταλέα Hip. 
144. ἀτάκτων μάτηρ ὑδάτων Iph. T. 
1242. Πιερὶς μάτηρ Rh. 349. Σικε- 
λῶν ὀρέων ματέρα Tr. 222. ματρὸς 
μεγάλας ὄργια Bac. 78. cf. v. 128. et 
3l. ἅμα ματέρι φορβάδι ib. 167. 

μάτηρ Sev (i. e.h. 1. Ceres: vid. 
not.) Hel. 1318. ἰάλεμοι ματέρων 
Ph. 1040. γενοίμεϑ᾽ ὧδε parépec ib. 
1067. etc. 

Ματρόϑεν Hel. 216. 
Marpokroveiv. μῆτε προσφωνεῖν τινα 
ματροκτονᾶντας ΟΥ. 48. 

Ματροκτόνος Οχ. 586. 
αἷμα ib. 831. 

Ματροφόντης Or. 1140. 
Ματρῷον αἷμα Or. 285. 
Μάχαιρα. ó£ósopov μάχαιραν---κρύψον 
Sup. 1205. λάβρῳ μαχαίρᾳ Ον. 402. 
Sk8v κοπίδας---ϑήξεις μαχαίρας ; 1}. 
241. 

Μάχεσϑαι. τοῖς κρατᾶσι μὴ μάχε Hec. 
404. μάχῃ πολλοῖσιν εἷς ; Iph. A. 
1358. πρὸς εὐτραφεῖς καὶ νεανίας 
ξένας μάχεσϑαι Iph. T. 305. μάχε- 
σϑαι πολεμίοις Rh. 488. κακῶς '"Ap- 
γείοισιν--- μάχοιντο Her. 178. πολλοὶ 
μάχεσϑαι vpóc δύο El. 845. ἃ καὶ 
μάχοιτο Er. fr. 1.31. ϑεοῖσι μὴ μάχα 
Ἐν. της. KXX.1. μαχόμενοι πάτρας 
ὕπερ Ph. 1009. πότερα μαχέμεϑα; 
Hec. 315. cf. Aut. fr. III. 19. pa- 
χϑμ᾽ ἀριϑμὸν ἐκ ἐλάσσοσι Her. 689. 
ὧς μαχϑμένες τάχα Ph: 791: 

ματροκτόνον 

'Μάχη. μάχῃ ἂν ἐχ ὑπερβαλοίμεϑα 
Πελασγὸν ἤΑργος Or. 690. σχῆμα 
Qoia μάχης Ph. 259. σὺν πολλοῖσιν 
ἦλϑες ἐς μάχην: ib. 601. πρὶν εἰς 
μάχην---μολεῖν ib. 701. ξυταϑέντα 
διὰ μάχης ib. 762. ἐκ ἔλασσον ἔΛρεος 
εἰς μάχην φρονῶν ib. 1135. ὡς ἐνι- 
κῶμεν μάχῃ ib. 1150. συνάψω συγ- 
γόνῳ τῷ "ug μάχην ib. 1236. cf. AI. 
205. et 1143. Sup. 144. Her. 808. et 
881. σῆμα $owís μάχης Ph. 1387. 
ἄνεν μάχης Al. 489. et Rh. 103. 
μάχης átzopec An. 683. μάχης ἀγὼν 
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ib. 726. κατ᾽ ὄμμ᾽ ἐλϑὼν μάχῃ ib. 
1065. μάχην δισσοῖν κνωδάλοιν ἀπει- 
κάσας Sup. 146. διὰ μάχης μολεῖν 

Iph. A. 1392. cf. Her. F. 220. Δα- 
ναΐδαισι διὰ μάχης ἐλθὼν Iph. A. 

1415. cf. Hel. 984. 8 μάχης ἐρᾷν 
Tr. 727. παῦσον μάχης “Ἕλληνας 
ἡμᾶς τε ib. 1018. πρὸς ϑεὸν εἰς μά- 

χην ἐλϑεῖν Bac. 636. συμβαλὼν 
Βάκχαις μάχην ib. 885. ἀμφὶ γηγενῆ 
μάχην δορὸς Cy. 5. cf. Ion. 987. μιᾶς 
χειρὸς ἀσϑενὴς μάχη Her. 275. μὴ 
μετασχεῖν ἀλκίμβ μάχης φίλοις 1b. 

683. λειφϑεὶς μάχης ib. 782. ékap- 
τέρει μάχῃ lb. 837. ὕδρᾳ ἐλϑεῖν εἰς 
μάχην λέοντί τε Her. F. 579. μάχῃ 
κρατήσας---: μάχῃ ib. 612. 588. εἰς 
πόλεμον ὑμῖν καὶ μάχην καϑίξαται ib. 
1168. τῆς ὑπ’ Ἰλίῳ μάχης El. 881. 
ἐκ ἄν μιν ἐξέπεμπον εἰς μάχην δορὸς 
Er. fr. I. 29. εἰς μάχην ὁρμωμένες 

ib. 34. δειλοὶ ἄνδρες ἐκ £xsoiw ἐν 
μάχῃ ἀριϑμὸν Meleag. fr. VII. 1. 
μάχῃ δορὸς σϑένων Fr. inc. XXXIX. 
5. et fr. inc. B. 47. 6. σχετλίαισι 
μάχαις βρίϑων Ph.1551. δεινὸν, κα- 

σιγνήτοισι γίνεσϑαι λόγες μάχας τε 
Iph. Α. 877. μάχας ἀνδρῶν τιϑεῖσα 
ib. 1418. μάχας πρὸ χειρῶν καὶ δόρη 
βαςτάζομεν Rh. 274. μάχας Μιννῶν, 
ἃς ἔτλην, ἀπέπτυσαν ; Her. F.560. 
μάχας ἀφαιρῶν καὶ záctuc Aut. fr. ITI. 
27. μάχας χερῶν δόλοισι κλέπτει Bel. 
fr. XII. 1. 

Mawíótoc. μαψίδιον ἔχει φάτιν Hel. 
259. 

MeyaXavopta. μεγαλανορίαν ὑπερά- 
vopa κομίζεις Ph. 192. 

Μεγαληγορία. μεγαληγορίαισιν ἐμὰς 
φρένας 8 φοβήσεις Her. 357. 

Μεγαλόπολις bres 129]. 

Μεγαλόσπλαγχνος ψυχὴ Med. 109. 
Μεγαλοφροσύνη Epist. I. 
Μεγαλύνειν. ὅταν τὸ Πενϑέως ὄνομα 
μεγαλύνῃ πόλις Bac. 320. 

MeyáAec. εἰ μὴ μεγάλως Med. 123. 
πένϑος μεγάλως τόδ᾽ ὁρμᾶται ib. 183. 

μεγάλως Τροίαν ἐπύργωσας Tr. 843. 

Meyápa, uxor Herculis, ab ipso per 
furorem interemta. Her. F. 9. 14. 

712. et 926. 
Μέγας. ἀγὼν μέγας Mec. 229. Ph. 
867. Hip. 496. Iph. A. 1254. Rh. 
195. et 820. εἰς κίνδυνον £ASóvrec 

440. et Tr. 1115. 

ΜΈΤΑ 

μέγαν Hec. 244. μέγας. πόνος 1b. 

378. et fr. inc. LXX XIII. 2. μέγαν 
χόλον Hec. 1118. et Med. 590. 35- 
cavpóc μέγας Hec. 1229. ὁ μέγας 
ὄλβος Or. 340. et 805. et μέγαν £c 

ὄλβον lon. 703. ϑυμὸς μέγας Or. 
701. et ὁ ϑυμὸς ὁ μέγας Er. inc. 
XXIII. 2. οἰωνὸς μέγας Or. 780. 
péyac πλδτϑ λιμὴν ib. 1077. μέγας φί- 

λος Med. 549. et Her. F. 1252. μέγαν 
ἔρωτα Med. 698. μέγαν κωκυτὸν ib. 
1176.' πύργον μέγαν Al. 312. μέγας 
Ζεὺς Iph. T. 1077. μέγας πνέων Rh. 
323. ξυνέσει, γένει, πλότῳ τε Kdv- 
δρείᾳ μέγαν Tr. 669. ψόγος μέγας 

Bac. 778. μέγαν λόγον Her. 536. 
μέγαν οἶκτον Hel. 163. αἰϑέρ᾽ εἰς 
μέγαν El. 59. ἔπαϑον μεγάλων ἄξι᾽ 
ὀδυρμῶν Med. 111. μεγάλοις ὅρκοις 
ib 161. τῶν μεγάλων ἀξιοπενϑεῖς 
φῆμαι Hip. 1405. ἐκ μεγάλων ἐβλα- 
ςήκασι Iph. ΔΑ. 894. πόϑοι μεγάλοι 
Tr. 590. μεγάλων ἄϑλων Tem. fr. 
XVIII. 1. ἀσέβεια μεγάλη Or. 821. 
μεγάλη Svgroic μοῖρα El. 69. γνώ- 
μην μεγάλην ib. 372. 
ναμις Or. 1546, ὦ μεγάλα Θέμε 
Med. 160. Ῥλλάδι τᾷ μεγάλᾳ ib. 

ἐλπίδα γᾷ πατρίᾳ 
μεγάλαν Τι. 858. ματρὸς μεγάλας 
Bac. 78. cf. Hel. 1371. μεγάλα ϑεὸς 

El. 1900. μεγάλαι μεγάλων εὐδαι- 
μονίαι Iph. A. 590. ἔξω μεγάλων 
ἐλπίδων "Ir. 840. ἀγγελίας βάρος 
μέγα Hec. 108. μέγα κακὸν Or. 126. 
et 248. μέγα ἡὐγένειά c8 ib. 782. 
τί μέγ᾽ ἥγησαι τόδε; Ph. 553. veikoc 
μέγα An. 648. μέγα φέρεσ᾽ εἰς ἀρε- 
τὰν Iph. A. 562. μέγα τι; ϑηρεύειν 

μέγα φῶς ib. 1008 et μέγα φάος 10. 

1502. μέγα, κοιράνοισι γαμβρὸν πέ- 
λειν Rh. 198. μέγα ϑράσος ib. 693. 
χάρμα μέγα Her. 637. ὡς μὴ, μέγα 

λέγων, μεῖζον πάϑῃς Her. F. 1244. 

μέγα σϑένος El. θ58. κλέος μέγα 10. 

1084. τὸ μέγ᾽ εἰς 80v μεϑίξησι Bel. 

fr. XX. 5. δύνασϑαί τι μέγα Epist. V. 
et Hel.1374. μέγα adverbial. usurpa- 

tum: τῷ μέγ᾽ ὀλβίε Hec. 498. cf. Or. 

1338. μέγα φρονδσ᾽ àv Ἑλλάδα Or. 

806. Hsc dictio, μέγα φρονεῖν, le- 

gitur etiam Ph. 41. Hip.6. (ubi ad- 

ditur εἰς ἡμᾶς) et 445. Iph. T. 503. 

μεγάλα à δύ- 

δι 

ἀρετὰν ib. 568. φίλτρον μέγα ib. 917. 
P 
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" Alemwon. fr. IX. 2. And. fr. XV. 9, 
* etsepius. ὦ μέγα σεμνὴ Νίκα Or. 

. 1691. Ph. 1752. et Iph. T. 1497. 
᾿ péya sévew Med. 291. et μέγα ςενά- 

᾿ Gov Iph. T. 957. μέγα μοι---λύπας 
παραιρεῖ Hip. 1102. μέγ᾽ ápíza ΑΙ. 

᾿ 745. οἵ, v. 901. μέγ᾽ ἀλγεῖ An. 815. 
μέγα φυσσῶν Iph. A. 125. μέγα 
᾿ ἀνέκλαγον ib. 1002. μέγα σϑένει 
ΓΙ. 69. et Bel. fr. VIL. τὲς μέγ᾽ 
' avx&vrac δορὶ Rh. 452. cf. Her. 354. 
"et fr. inc. COXVI. μέγα ὀλβισϑεὶς 
E1253. πνέων μέγα Bac. 640. et 
dta ὦ μεγάλα ἀμπνέασα Tr. 1277. vid. 
etiam An. 188. εἰς πόλεμον ἰσχύει 
E Antiop. fr. XII. 2. cf. Ar. fr, 
XXII. 2. et Dic. fr. II.: σμικροῖσι τὰ 
μεγάλα πῶς ἕλοι τις ἂν πόνοισιν ; Or. 
003. μεγάλα φέρω κακὰ Ph. 1347. 
Pf. Med. 293. An. 352. et Hel. 1645. 
᾿ μεγάλα πάϑεα Ph. 1350. et. Iph. A. 
.1334. ὦ μεγάλα πράσσων An. 387. 

! ef. Iph. A. 340. μεγάλα ἄχεα Iph. 
ΓΑ, 1334. μεγάλα ἐπινοεῖς ἕχεῖν Rh. 
105. μεγάλα διώκων Bac. 396. με- 
| γάλα ςένοι Cy. 197. μεγάλοισι xaí- 
| pet Ion. 647. μικρὰ μεγάλων ἀμείνω 
' σώφρον᾽ ἐν δόμοις λέχη El. 1099. cf. 
I Cress. fr. IV. δ. ueyáXa. βολεύδντες 
E Eol. fr. VII. 3. rà μεγάλα, με- 
᾿ γάλα καὶ πάσχει κακὰ  Alemaoeon. fr. 
[ML μεγάλ᾽ ἔχειν νομίζεται Aug. fr. 
* VII. 4. óc rà μεγάλα καρτερεῖ μὴ 
λαμβάνων Fr. inc. B. 28. 4. μεγάλα 
χαριστήρια Epist. III. 2) Comp. μεί- 

! QUY. Διός γε μείζον᾽ àv ἕώοις χρόνον 
E716. ó μείζον᾽ ὄγκον δορὸς ἔχον- 
' TEC, i] φρενῶν Tr. 1158. ἐκείνων μεί- 

ov ἐξαντλῶ πόνον Cy. 10.. ἐκ ἐξ 
pavr& μειζόνων γαμεῖν ϑέλω ἘΠ. 
68. μείζονας σαυτῷ ἕένες El. 405. 

“εἶ τι μείζω δύναμιν ἔχεις Hec. 330. 
| μή μοι μείζων ἔλϑοις Ál. 979. Ἥραν 
^ γομίζω ϑεσφάτων μείζω πολὺ Her. 
1039. μείζονος τόλμης Bel. fr. IX. 4. 

ἀρετὴν ἐχέσης μείζον᾽, i) λόγῳ φράσαι 
Cresph. fr. XV ὀφρὺν μείζω τῆς 

τύχης ἐπηῃρκότᾳ Fr. inc. XXVI. 3. 
᾿ πρὸς ἁμίλλας ἦλϑον μείζες Med, 
1088. ἀρσένων μείζονες ψυχαὶ Sup. 
1102. ἐπὶ μεῖζον ἔρχεται Hec. 380. 

qp) προβαίη μεῖζον κακὸν Med. 907. 
E ἄρνυμαι κλέος Al. 56. παντὸς 

 Parárs μεῖζον lb. 275. τῷ ϑεῷ μεῖζον 
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σϑένειν Sup. 216. cf. v. 519. φρόνημα 
μεῖζον ib. 803. μεῖζον τῆς ἀληϑείας 
κακὸν Hel. 278. μεῖζον φρονεῖν Ph. 
710. cf. An. 701. et Her. 979... τὸν 
ϑεὸν μεῖζον τίησα τῆς ἐμῆς ἔχϑρας 
Her. 1013. ἐπαίρεται μεῖζον, ἵνα 
μεῖζον πέσῃ Fr. inc. XXVI. δ. δύ- 
νασϑαι δεῖ σε μεῖζον eorund, CCXVII. 
2. ὅπως ὑρῶ κακῶν κάκ᾽ ἄλλα μείζονα 
Hec. 233. μείζω τῆς ἐμῆς σωτηρίας 
εἴληφας Med. 534. μείζω βροτείας 
προσπεσὼν ὁμιλίας Hip. 19. εἰς μεί- 
ζον᾽ ἥκω Bac. 1235. μείζω τῆς τύχης 
φρονῶν πολὺ Her. 933. μείζω λέχη 
El. 936. βροτοῖς τὰ μείζω τῶν μέσων 
τίκτει νόσος Fr. inc. XXIX. 1. ἐρῶν- 
τες μειζόνων eorund. LXXI. 3. 3) 
Superl. μέγιτοε. μέγιτος ἀνὴρ Ph. 
1747. τὸ μεγίτο Ζηνὸς Al. 1139. 
ϑεὸς μέγιτος Iph. A. 974. ἀγὼν μέ- 
γίφος ib. 1004. πάντων μέγιτος πο- 
λέμιος Syl. fr. 1.2. δημιεργὸς κακῶν 
μέγιτος Fr. inc. LII. 8. peyísn σω- 
τηρία Med. 14. πίτιν μεγίξην ib. 92. 
μεγίξην μωρίαν ib. 1227. ϑεῶν ἁ δύ.- 
γαμις ueyézn Λ]. 219. Ἑλλὰς ἡ με- 
γίτη Iph. A. 1378. ἔλαφος ἰδεῖν με- 
γίτη ib. 1588. ναῦς ἡ μεγίξη Fr. inc. 
B: 76: τιμὰς μεγίτας Hip. 1424. εἰς 
τὰς μεγίτας συμφορὰς ἀφιγμένος Iph. 
A. 453. μέγιτον κράτος Hec. 556. 
ὦ μέγιτον “Ἕλλησιν φάος ib. 841. cf. 
Dac. 608. μεγίτα ϑαύματος ἄξιον 
Hip. 900. μέγιτον ἄλγος Sup. 785. 
ὦ σέβας ἐμοὶ μέγιτον Iph. A. 633. 
μέγιτον κειμήλιον Rh. 654. Τροίας 
μέγιτον ὠφέλημα "Tr. 698. κακῶν 
μέγιτον φάρμακον Her. 596. μέγιτον 
ἀρ᾽ ἣν ἡ φύσις Phoen. fr. VIT. 1. ἀρετὴ 
μέγιτον τῶν ἐν ἀνϑρώποις καλὸν Fr. 
inc. V. ὦ μέγιτον ἐχϑέφτη γύναι Med. 
1323. μέγιςον κομπάσαι πάρετί σοι 
Bac. 1291. ὦ μέγιτον ἐκπρέπεσ᾽ εὐ- 
ψυχίας Her. 597. ζῶσιν μέγιτόν γ᾽ 
εὐκλεεῖς ib. 792. ἐν κακοῖς εἶ μεγίτοις 
Or. 753. μεγίτων αἴτιος κακῶν Med. 
1080. πένϑη μέγιτα Hip. 1427. μέ- 
γιτα πήματα ἘΠ. 808. τὰ μέγιτα φί- 
λων ὀλέσαντες Her. F. 1428. τίς τῶν 
μεγίξφων δειλὸς ὧν ὠρέξατο: .ΑΥ. fr. 
ΧΙ], 3. τὰ μέγιτ᾽ ἀγαϑὸν Lic. fr. I. 
l. rà μέγιτα πολλάκις ϑεὸς ταπείν᾽ 
ἔϑηκε Fr.inc. XXX. 3. εὖ τὰ μέγιτα 
πεπονϑέναι Epist. III. 

3G 
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Μέγεϑος. πόλεως μεγέϑει ἐπηρμένη 

An. 196. ἐκ ἂν δυναίμην μέγεϑος 

ἐξειπεῖν Bac. 278. μέγεϑος τῶν πό- 

νων Hel. 599. ' 

Μέγης, unus e ducibus Grecorum ad 

'Trojam proficiscentium. Iph. A. 284. 

Meósiv. τῷ πάντων μεδέοντι Fr. inc. 

CLV. 1. μεδέθσα ϑαλάσσης Or. 

1690. τόξων μεδέεσαν Hip. 167. 

Μεϑαμέριος, dor. pro μεϑημ- μεϑαμε- 

piov ἐφόδων Ton. 1050. 

Μεϑαρμόζειν. μεϑηρμόσμεσϑα βελτίω 

βίον τᾶ πρόσϑεν Al. 1160. 

Μέϑη. μέϑῃ βρεχϑεὶς ΕἸ. 326. μέϑης 

ταράσσει Fr. inc. LXXV. 4. v. not. 

MeSQkew. μεϑήκεσίν σ᾽ ᾽Οδυσσέως 

πάρα τ. 1270. 
Μεϑιέναι. μεϑίημ᾽ ᾿Ἑρμιόνην ἀπὸ σφα- 

γῆς Or. 1671. μεϑίημι νεῖκος τὸ σὸν 

Hel.1252. ὀρϑὸν μεϑίει διὰ χερῶν 

βλάτημ᾽ ἄνω Bac. 1069. ἐς oióp 

ἁλὸς μεϑῆκέ με Hec. 27. μεϑῆκαν, 

sc. τὴν παρϑένον ib. 556. ἐπεί σε 

μήτηρ παρϑενῶνας ἐκλιπεῖν μεϑῆκε 

Ph. 90. μεϑῆχ ὁ δύσμορος ψυχὴν 

Med. 1218. βαρὺν βρόμον μεϑῆκε 

Hip. 1202. ἣν παρϑένον μεϑῆκ᾽ 

᾿Απόλλων "Tr. 42. μεϑῆκα τόξα lon. 

250. κρᾶσας πλευρὰν----ὀχημάτων, 

μεϑῆκεν Phaéth. fr. VIII. 4. 

γυναῖκα σωφρονεξέραν ξίφος μεϑεῖμεν 

Or. 1133. τάλαιναν μεϑεῖτε Τροίαν 

An. 1017. μεϑεῖσαν $:8 μὲ γύαλα 

rd) εἰσιδεῖν Ion. 233.  rárov μεϑεῖ- 

cav ἐκ μέσα λόγον El. 797. τόνδ᾽ 

ἐμοὶ μέϑες λόγον Hec. 888. μέϑες μ᾽ 

ἐφεῖναι τῇδε μαργῶσαν χέρα 10. 1128. 

μέϑες πεπᾶσϑαι πατρὶ παρϑένϑ δέμας 

Or. 1197. μέϑες pe Ph. 1219. cf. 

Or. 264. δεξιᾶς ἐμῆς μέϑες Hip. 333. 

μέϑετε rdXava ib. 1372. p£Sere, μέ- 

ϑετέ μ᾽ ἤδη Al. 267. τεμένη---μέϑες 

παρ᾽ αὐτὴν τρίοδον ᾿Ισϑμίας ϑεδ Sup. 

1211. μέϑες ὀφρὺν Iph. A. 648. μέ- 

Sere τῶν ξένων χέρας Iph. T. 468. 

séppar ἀνέμοις καὶ ϑυέλλαισι μέϑες 

Bac. 350. εἰς τόνδ᾽ αἰϑέρ᾽ ὄμμα σὸν 

μέϑες ib. 1263. εἴσω προξένων μέϑες 

πόδα lon. 1039. μέϑετον τὸ λίαν, 

μέϑετον Ph. 5987. εἴπως---ὀργὰν καὶ 

λῆμα φρενῶν μεϑείη Med. 177. ἐκ 

ἂν μεϑείην τὴν γυναῖκα προσπόλοις 

ΑΙ. 1114. εἰ μεϑῶσ᾽ ἀναίμακτον χρόα 

Ph.271. ἐς σκοτεινὰς περιβολὰς με- 

ΕΘ 
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ϑῶ ξίφος ib. 283. & σε μὴ μεϑῶ ποτε 

Med. 728. τότοις áyscw ἃ μεϑῇς àv 

ἐκ γαίης ἐμὲ ib. 790. πρὶν γυναῖκ᾽ 

ἐμοὶ μεϑῇ Al. 852. ἐάν σοι τέσδ᾽ 

ἐφέλκεσϑαι μεϑῶ Her. 257. μὴ με- 

ϑῆτε Her. F. 521. ἀμηχανῶ, πότερ᾽ 

ἔχω τάδ᾽, i| μεϑῶ ib. 1378. μεϑεῖναι 

παρϑένον Hec. 564. μεϑεῖναι καρδίας 

μέγαν χόλον Med. 590. πνεῦμα με- 

ϑεῖναι Tr. 780. ἱκεσίαν μεϑεῖναι ξέ- 

νων Her. 108. μεϑεῖναι σῶμ᾽ ἐς oiópa 

πόντιον Hel. 1412. τόνδε κίνδυνον 

μεϑεὶς Ph.1235. ῥᾳδίως ὅτω μεϑεὶς 

Sup. 1185. μανίας πίτυλον μεϑεὶς 

Iph. T. 307. τἀγγύϑεν μεϑεὶς Rh. 

482. φίλιον πρόσφϑεγμα μεϑεὶς μη- 

μεϑέντες Hec. 551. βία χάριν με- 

ϑεῖσα Hel. 562. 84 τοι μεϑήσω Or. 

ἑκᾶσα παιδὸς 8 μεϑήσομαι Hec. 400. 

rpóc Tr. 777. φάσγανον ματέρος ἔσω 

δέρας μεϑεὶς ΕἸ. 1228. ἐλευθέραν με 

ϑεῖσα Med. 227. ἐχϑρθς μεϑεῖσα 

τὲς ἐμὲς ἀζημίες ib. 1050. φόβε με- 

262. μεϑήσω σῶμα Hip. 356. μὴ 

μεϑήσεις αὖϑις αἰσχίΞξϑς λόγος ; Hip. | 

499. ἐκ &XevSépav  Sopos μεϑήσεις 

χεῖρα; Bac. 254. τάχα τις ὑμῶν τῷ 

ξύλῳ δάκρυα μεϑήσει Cy. 210. μὴ ὡς | 

μεϑήσομεν δόξης ἀγῶνα τόνδ᾽ ἄτερ χα- 

λυβδικ Her. 161. τὰ πάρος νείκη 

μεϑήσω Hel. 1697. μεϑήσειν ἑκβσίῳ 

τρόπῳ Med. 751. μέϑεσϑ᾽ ἐμῶν πέ- 

ao» Her. F. 627. ἐκ ἂν μεϑείμην, 

sc. τὴν δέλτον Iph. A. 310. μεϑεμένα 

(dor. pro ἐνη) κτύπϑ Or. 172. τῆσδ᾽ 

ἐκεῖνο ἐχ ἑκὼν μεϑήσομαι Ph..522] 

r60 d μεϑήσομαι vekpa 1b. 1655. σῶν 

i 
γε γονάτων à μεϑήσομαί ποτε Hip. | 

326. ἢ μεϑήσεσϑε; 'Tr. 464. τῶνδε 

à μεϑήσομαι Her. 267. 
, 

' 

Μεϑιτώναι. τὸς τρόπϑε μεϑιτάναι Iph. 

A.346. τὸ μέγ᾽ εἰς ἐδὲν ὁ πολὺς χρόνος | 

μεϑίτησι Bel. fr. XX. 6. τὴν δόξαν | - 

ἕλκει, καὶ μεϑίΞτησιν πάλιν CEnei fr; 3 

V. 3. δυσϑυμίας ψυχὴν μεϑιτᾶσα 

Phry. fr. ΧΙ. 4. 83€ τοπιὸν κακὸν | 

μεϑίφτη χρωτὸς εὐειδῆ φύσιν Al. 172. 

μεϑέτηκεν χόλος Med. 898. εἰς τὸ 

λῷον σὸν μεϑέςτηκεν κέαρ ib. 911. με- 

ϑέτηκεν φυγῇ ib. 1295. μεϑέτηκας. 

φρενῶν Bac. 942. πάλιν μεϑέτηκ 

αὖϑις εἰς ἀμήχανον Her. 488. νέος 

μεϑέτηκ᾽ ἐκ γέροντος ib. 796. perésn- 

σεν τύχας ib. 935. μετάτησόν με. 
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ϑεᾶς σφαγίων Iph. T. 775. μετάτη- 
σον ἡμᾶς κακῶν Hel. 1458. ὡς με- 
τατήσω φόνε, SC. τὸ ἄγαλμα Iph. T. 

1177. ϑέλω σε μεπατῆσαι πόνων ib. 
991. ὄνομα μετατήσαντες Bac. 296. 
ἐπεὶ μετέτην δεῦρ᾽ Ἰωλκίας χϑονὸς 
E 951. μετέτημεν φόβα Rh. 295. 
ἐτατήτω κακῶν Hel. 862. perasijvat 
íe Al. 21. ἐκ Xappovije πάλιν με- 

ταφὰς lon. 584. τάχα μεταςήσεσ᾽ 
ὕπνα τόνδ᾽ ἡσυχάζοντα Or. 1338. εἰς 
ἄλλην χϑόνα μετατήσω πόδα Bac. 49. 
8 μεϑίξταται ϑρόνων Ph. 75. μετὰ δ᾽ 
ἵσαται ἀνδράσιν αἰὼν Hip. 1109. με- 
ϑίξαται πνεύματα Ion. 1507. τυράν- 
votc ἐκποδῶν μεϑίξτασο Ph. 40. λύπης 
μεϑίφτασο Al. 1125. φρόνημα σὸν με- 
τετάϑη πρὸς αὔραν El. 1202. jieraza- 
ϑεῖσα τῶν πάρος φρενῶν Bac. 1269. 

Μεϑορμίζειν. ἐξ ἕδρας μεϑώρμισα, sc. 
τὸν πλόκαμον Bac. 929. τῷ νῦν σκυ- 
ϑρωπδ καὶ ἕξυνεξῶτος φρενῶν μεϑορ- 
pi σε Al. 801. 4 μητέρα---μεϑορ- 
μίσασϑαι τῆσδ᾽ ἔχεσα συμφορᾶς Med. 
258. μεϑορμίσασϑαι μόχϑων ib. 443. 

MéSv. μελαίνης μητρὸς εὔζωρον μέϑυ 
Al. 760. ἄκρατον péSv Cy. 149. óc 
ἀπέσπεισαν μέϑυ Ion. 1198. 

Μεϑύειν. μεϑύωμεν Cy. 533. μεϑύων 
10. 486. et 667. μεϑυσϑεὶς ib. 166. 
et 536. 

Μειζόνως. Ἑκάβη με--- ἐκ ἀπώλεσ, 
ἀλλὰ μειζόνως Hec. 112]. οἱ μει- 
ζόνως παϑόντες Rh. 849. 

Μείλιγμα. ὅταν --- μὴ πᾶσι πάντα 
προσφέρῃ μειλίγματα Bel. fr. XXIV. 
2. 

Μεέλινος. μείλινον ἁδονὰν Iph. A. 234. 
Μειλέσσειν. μειλίσσων αὔραν ἄλλοις 

᾿ ἄλλαν ϑνατῶν Iph. A. 1325. μειλίοσ- 
7 eur συγίες ματρὸς ὀργὰς Hel. 1355. 
Μελαγχαίτας AL. 440. 
Μελάγχιμος. πέπλες μελαγχίμες Ph. 
3759. δὲν μελάγχιμον πόκῳ El. 518. 
γαίας εἰς μελάγχιμον πέδον Rh. 962. 

Μελαγχρώς. μελαγχρῶτες Εὐμενίδες 
Or. 321. 

Μιέλαϑρον. ὑψιπετὲς εἰς μέλαϑρον Hec. 
1101. ὅτ᾽ ἐξέλιπον μέλαϑρον Or. 378. 
τίς ἀμφὶ μέλαϑρον πολεῖ; ib. 1269. 
ἐπ᾽ ἀμφιπύλϑ ἔσω μελάϑρα Med. 135. 
πρὸς πατρῷον μέλαϑρον An. 924. cf. 
Her. F. 337. τὸ σὸν μέλαϑρον αὔξε- 
ea Iph. A. 1160, avAcirac πᾶν pé- | 

| 
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AaSpov Iph. T. 368. ἅγνισον Xpv- 
σῷ μέλαϑρον ib. 1216. μέσον γᾶς 
ἔχων μέλαϑρον ib. 1258. δέλειον 
ὑπὸ μέλαϑρον 'Ir. 1311. ἐπὶ ἐμῶν 
μελάϑρων λώβᾳ Hec. 648. λιπὼν 
μέλαϑρα Or. 7257. ποδὶ βοηδρόμῳ 
μέλαϑρα προσμίξει ib. 129], κτύπον 
ἐγείρετε ---- πρὸ μελάϑρων ib. 1354. 
ἔπαισε μέλαϑρα τάδε δι αἱμάτων ib. 
1547. Ἑλένην Ζηνὸς μελάϑροις πε- 
λάσω ib. 1084. cf. Hip. 749. μελά- 
ϑρων ἐς διῇρες ἔσχατον Ph. 90. ὑπώ- 
ροφα μέλαϑρα ib. 306. et Her. F. 
107. ἰδὼν μέλαϑρα καὶ βωμὲς ϑεῶν 
Ph. 370. τήνδε κομίζεσ᾽ ἔξω μελά- 
Spev Hip. 172. δίδυμον μελάϑροις 
πένϑος ϑεόϑεν καταληπτὸν ib. 1346. 
λείπω μελάϑρων τήνδε séynv Al. 23. 
cf. v. 248. πρὸς μελάϑροις ib. 29. 
πρόσϑε μελάϑρων 1b. 78. τἀμὰ BK 
ἐπίξαται μέλαϑρ᾽ ἀπωϑεῖν----ξένες ib. 

570. ςυγεραὶ πρόσοδοι---χἥρων με- 
λάϑρων ib. 865. ἀνὰ μέλαϑρα Αἱ. 

484, ᾿Αχιλλέως παιδὸς μέλαϑρα ib. 

889, μελάϑρων ἐκτὸς Sup. 982. ἐρη- 
μίαν ἴδω πολλῶν μελάϑρων ib. 1096. 
τᾶς φυγέσας μέλαϑρα lph. A. 270. 
χώρει μελάϑρων ἐντὸς ib. 678. 139 
εἰς μέλαϑρα ib. 685. μέλαϑρα ϑεᾶς 
Iph. P. 69. εἰς Πηλέως μέλαϑρα ib. 

376. φιλόπλετον ἅμιλλαν αὔξοντες 
μελάϑροισιν ib. 418. καϑαρὰ, à. νο- 
σδᾶντ᾽ ἔχεις μέλαϑρα ib. 694. διὰ με- 
λάϑρων---ἄϊον οἴκτας 'Tr. 155. παρὰ 
Δαρδάνια μέλαϑρα ib. 841. μαλερὰ 
μέλαϑρα ib. 1300. ϑεῶν μέλαϑρα 1b. 
1310. τίς μελάϑροις ; Bac. 69. τὰ 
Βακχίδ ναίειν μέλαϑρα Cy. 429. χω- 
pet πετρίνων ἔξω μελάϑρων ib. 489. 
ἐκπεσεῖν μελάϑρων Her. 776. ὑπὸ 
μέλαϑρα νύχια Hel. 177. πάτρια 
μέλαϑρα ib. 230. ἄνυμφα μέλαϑρα 
κεῖται ib. 1185. μελάϑροις ἐμμένειν 
Er. fr. II. 12. 

Μελαμβαϑής. σηκὸν ἐς μελαμβαϑῆ 
δράκοντος Ph. 1017. 

Μελάμβροτος. γείτονες μελάμβροτοι 
Phaéth. fr. I. 4. ἐκ μελαμβρότοιο 
Αἰϑιοπέδος γῆς Ar. fr. IT. 3. 

Μελάμπεπλος Or. 457. ἄνακτα τὸν. 

μελάμπεπλον νεκρῶν Al. 816. με- 
λαμπέπλες φολμὲς ib. 822. μελαμ- 
πέπλῳ «ολῇ ib. 429. μελάμπεπλος 
Νὺξ Ion. 1150. 
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Μελαμφαής. μελαμφαὲς δ ἔρεβοε) 

Hel. 525. 

Μελαναυγής. γασμῷ μελαναυγεῖ Hec. 

154. 

Μελάνδετος. μελάνδετον ξίφος Or. 

819. et Ph. 1098. $acyave, μελαν- 

Otra Eu. fr. II. 2. 

Μελάνιππος, nom. propr. viri. Meleag. 

fr. XVIII. 2. 
MeAavósrspoc- 

- Hec. 705. 

MeAavozrípv£. μελανοπτερύγων μᾶ- 

τερ ὀνείρων Hec. 21. . 

MeAavoxpeoc. τὸν ἐς ἀΐδα μελανο- 

χρῶτα πορϑμὸν Hec. 1105. 

Μέλας. μέλανα “ολμὸν ΑἹ. 215. πόν- 

τος μέλας Iph. T. 107. μέλας Sq- 

varoc Tr. 1314. péXac exóroc Fr. 

inc. XL. 3. μέλανες Ξολμοὶ A]. 926. 

μέλανας πέπλες lph. A. 1439. et 

1449. et Hel. 1094. et 1202. μὲ: 
Aawa πέτρα Hec. 1010. μέλαιναν 

κῆρα Ph. 957. dós μέλαινα νύκτε- 

póc τ᾽ ἀνάγκα Hip. 1388. μελαίνης 

μητρὸς εὐζωρον μέϑυ. AI. 700. μέ- 

λαιναν αἴγλαν Τν. 549. γεὼς με- 

λαίνης Ογ. 405. μελαίνης νυκτὸς 10. 

597. et ὦ νὺξ μέλαινα ΕἸ. 54. χϑο- 

γὸς μέλαιναν ὄρφνην Her. F. 46. 

μέλαν αἷμα Hec. 5306. cf. Iph. A. 

1114. et El 319. φάσγανον μέλαν 

Or. 1148. μέλαν ξίφος ib. 1472. et 

Hel. 1672. εἰς μέλαν πέδον Bac. 

753. et 1063. μέλαν νέφος Her. F. 

1216. 

Μελέαγρος, nom. propr. viri. 3up. 904. 

et Meleag. fr. II. 

Μελέδημα. τὰ ϑεῶν μελεδήματα Hip. 

1108. 

ΜΜέλει. 
ταῦτα κἀμοὶ μέλει Or. 1097. 
λει μοι καὶ τόδε Ph. 1091. ϑεοῖς μέ- 

λει ib. 1208. ἄλλοισιν ἄλλος ϑεῶν 

τε κἀνϑρώπων μέλει Hip. 104. σοὶ 

μέλει πομπίμα φάτις δωμάτων ib. 

578. κακῶς ἀκόειν 8 μέλει ϑανόντι 

μοι ΑἹ. 729. ἡμῖν δεσποτῶν μέλει 

κακὰ ib. 816. σοὶ μέλειν γυναῖκα χρὴ 

10. 1037. ἵνα ϑανᾶσα νερτέροισι μέ- 

Ac An. 851. 

φάσμα μελανόπτερον 

βὸὲν μέλει μοι Hec. 1274. 
L3 , 

ὡς με- 

1202. πόλλ᾽ ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ spa- 

τηλάτῃ μέλει Iph. A. 045. σφάγια 

ἄλλοισιν μέλει Iph. T. 40. τῇ τύχῃ 
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οἶμαι μέλειν 780€ ξὺν ἡμῖν ib. 909. 

σοὶ μέλειν χρὴ τἄλλα 10. 1051. et 

Bac. 450. σοὶ χρὴ πώλων μέλειν Rh. 

623. μέλει ὃ cóc μοι πόλεμος ib. 

647. μέλειν πάντ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ τάδε 1b. 

665. ὅτος μητρὶ κηδεύειν μέλει ib. 

983. μέλει, μέλει. μοι Tr. 1077. p- 

cti, ᾧ μὴ ταῦτα μέλει Bac. 424. οἷς 

σὲ ϑεραπεύειν μέλει ib. 950. ᾧ ϑεῶν 

ἐδὲν, ἢ βροτῶν, μέλει Cy. 601. μέλει 

μοι μάλις᾽ ἀδελφῶν τῶνδε Her. 481. 

Ζηνὶ τῶν σῶν μέλει πόνων ib. 717. 

τῆς τύχης μέλει Hel. 1440. ἀρχαὶ 

νεὼς μέλεσί μοι ib. 1596. τῶν ἔσω 

ἄλλοις μέλει Yon. 414. χοροὶ καὶ ϑα- 

λίαι μέλεσι Θήβας ἱερὸν κατ᾽ ἄτυ Her. 

F. 763. ϑεοὶ τῶν ἀδίκων μέλϑσι καὶ 

τῶν ὁσίων ἐπαΐειν ib. 772. | δὲν. μὲ- 

λει μοι σύν γε σοὶ πράσσειν κακῶς 

ib. 1220. δοκεῖς ἀπειλῶν σῶν μέλειν 

τι δαίμοσιν ; ib. 1242. δακρύων μοι 

μέλει El. 182. μέλει αὐτοῖς Sóc» bel. 

fr. XXIV. 4. γυναιξὶ τέχναι μέλεσι 

Dan. fr. VIII. 2. εἰ κερκίδων ἀν- 

δράσιν μέλοι πόνος Meleag. fr. XI. 1. 

ἢ νόμων 802v. μέλει Fr. inc. CLXEXXE 

ᾧ μέλει rà r8 ϑνητᾶ fts Fr. inc. B. 

12. 4. ἐρανίδαισι μέλων Tr. 842. 

μελόσῃ καρδίᾳ Rh. 770. πυρὶ μέ- 

λεσαν ᾿Ιδαίῳ Hel. 198. μηδὲν μᾶλ- 

λον ἡμῖν--- μέλον, ἢ τῶν ᾽᾿Αρις.---οἶσϑά 

ποτε μέλον Epist. V. cf. Iph. A. 

1563. ἄλλοις μελήσει ταῦτα Ph. 

935. αὐτῷ μελήσει Med. 1055. κείνῳ 

μελήσει ταῦτα Iph. A. 715. ἔτι σοι 

τῇ Bpouís μελήσει Bac. 536. παι- 

^ 

δὸς μελήσεις παισὶ τοῖς λελειμμένοις 

Her. 713. τὰ ἄλλ᾽ ---ἡμῖν μελήσει 

Ion. 36. cf. Her. F. 727. τοῖσδε με- 

λήσει γάμος El. 1342. 2) med. γά- 

pec ἀδελφῆς---σοὶ χρὴ μέλεσϑαι Ph. 

706. Αρτεμιν, ᾧ μελόμεσθα Hip. 

60. σίτων μέλεσϑε ib. 109. ἕτεροι, 

c8 πλέον 8 μέλονται Her. 355. ἀΐδᾳ Ld 

μέλονται κάτω Hel. 1176. σὲ τῶν 

χερνίβων ῥανίσι μελόμενον αἱμακταῖς 

Iph. T. 644. λόγων πόλεως μελο- 

μένῳ τυχεῖν Her. 97. ἰαχὰν μελο- : 

μέναν νεκροῖς Ῥ)», 1319: 

αὐτὸς ὃμωσὶν ἂν μέλοι Μέλειος. μέλεια ἔτλας Hel.366. vid. not. - 

πόνος Sup. 9399. ᾧ Δελφῶν μέλει 1b.| Μέλεος, propr. niger, sed plerumque 

pro izfelice seu snisero usurpatur. ὦ 

μέλεος Or. 90. 160. 447. et 837. 

ϑράζων σε τὸν μέλεον 10. 335. ὦ μέ- 

E 

2 " 

- 

" 
| 



MEAA 

λεος ἐμῶν κακῶν ib. 670. ὦ μέλεος 
ἥβης σῆς καὶ πότμϑ ib. 1029. φυγάδα 
μέλεον Ph. 170. μέλεον Οἰδίπεν ib. 
876. αἰῶνα μέλεον ib. 1529. vid. 
etiam v. 1734. πόσις μέλεος Hel. 

- 947. ἀΐδαν. μέλεον ib. 1133. ὦ pé- 
λεαι μελέων ματέρες λοχαγῶν Sup. 
998. ᾿Ἰλίο μελέες πύργος Hel. 665. 
παιδὸς μελέας Hec. 15]. οἱ ἐγὼ με- 
λέᾳ ib. 155. τέκγον μελέας ματρὸς 

db. 187. ποῖ με τὰν μελέαν πορεύ- 
σεις; ib. 447. à μέλεος Or. 207. 
μελέα πόνων Med. 96. μελέα τῶν 

| σῶν- ἀχέων ib. 858. χερὸς μελέας 
, Hip. 818. τὸν ἐμὸν μελέας πόσιν 
En. 107... à μελέα δεινᾶς τόλμας 
Iph. T. 868. ὦ μελέα ψυχὰ ib. 882. 
δυσδαίμονα καὶ μελέαν Rh. 809. τί 
8 πάρα μοι μελέᾳ seváxew ; Tr. 106. 
ἀκάτα μελέας ib. 1100. τράγα χλαί- 

ογᾳ μελέᾳ Cy. 80. μέλεος ἁμέρα 
Hel. 342. ἵνα με λέχεσι μελέαν με- 
λέοις ἐζεύξω Ion. 900. μελέαν ἄγραν 

. Meleag. fr. II. μέλεον ἀπόφονον ai- 
μὰ δὸς πατροφόνε ματέρος Or. 192, 
μέλεα πάϑεα Ph. 1724. Hip. 363. 

- Tr. 1117. et Her. F. 1180. et p. πά- 
195 Hip.830. μελέων κακῶν ib. 81]. 
- ὄρεα μέλεα Hel. 1143. 
Meeóópov πατὴρ Iph. T. 854. 
MeXerav. κρεῖσσον τῶν νόμων μελε- 
r&v Bac. 890.--- μετρίως ἀλγεῖν σοφία 
μελετᾷ Alex. fr. XVII. 2. 
Μελέτη. μελέτῃ κατατρυχομένος Med. 
1099. τί κυνηγεσίων καὶ σοὶ μελέτης ; 
Bip. 224. κερκίδος ἀοιδᾷ μελέτας 

- Meleag. fr. III. 
Μελέτημα αἰσχρῶν ἔργων Fr. inc. 
-CLIIL 8. i ji 
Μέλι. γλυκεῖαι μέλιτος ῥοαὶ Bac. 710. 
τὸ Νεςόρειον εὔγλωσσον μέχι Fr. inc, 

l 

» 

Μελίκρατα γάλακτος Or. 115. 
Μέλισσα. ἀκήρατον μέλισσα λειμῶν᾽ 
ἠρινὸν διέρχεται Hip. 77. μέλισσα 
οἵα τις πεπόταται ib. 563. τῆς ὀρείας 
γάνος ἕαϑῆς μελίσσης Iph. T. 634. 
ξοϑόπτερος μέλισσα Her. F. 488. cf. 
-Cress. fr. IX. 6. ξοϑᾶν πόνημα με- 
Juecür Iph. T. 165. ῥεῖ μελισσᾶν 
γέκταρι πέδον Bac. 143. 
Μελισσοτρόφος. μελισσοτρόφε Σαλα- 
μῖνος Tr. 794. 
Μέλλειν. τί μέλλεις παῖδα σὴν Kp | 

MEAX 

τειν τάφῳ Hec. 720. τί μέλλετε; ily. 
1094. et Or.275.. μέλλει λέγειν Hec. 
1179. μέλλει, cunctatur, Or. 420, 
Üre σὲ μέλλω σήν τε λυπήσειν φρένα 
ib. 544. ὡς τὸ μέλλειν ἀγάϑ᾽ ἔχει 
τιν’ ἡδονὴν ib. 1182. τί μέλλεϑ᾽ οἱ 
π-- σφάγια φοινίσσειν ib. 1283. τί 
μέλλεις μέλαϑρα περᾷν Ph. 3805. τί 
μέλλετ᾽ ἐμπίπτειν πύλαις; ib. T1152. 
μέλλετον τολμήματα αἴσχιτα ib. 1225. 
μή τι μέλλειν Med. 274. πράξασ᾽, ἃ 
μέλλω ib. 758. τί μέλλομεν μὴ 
πράσσειν κακά ; ib. 1242. --ἐξορίζε-- 
ται κακὸν, ἐδὲ μέλλει Hip. 1381. τί 
μέλλεις ; Al. 255. μὴ μέλλ᾽, εἴ τι μοι 
χρήζεις λέγειν Iph. Α. 866. cf. v. 
1539. τί μέλλετε; Rh. 532. τί 
μέλλετε σῶσαι βίον ; ib. 673. μακρὸν 
τὸ μέλλειν Bac. 197. μέλλεσιν, ἢ 
πάρεισιν ; Her. 384. τί χρῆμα μέλ.-. 
λεῖον 1h. 709. .— 2 μέλλετε σφάζειν 
βαρβάρος; Hel. 1009. τί γ᾽ 8 péA- 
λεις ; lon. 009. τῷ μέλλειν μ᾽ ἀπέ- 
κτεινες φόβῳ 10. 1300. τί μέλλομεν; 
El 757. τί τῷδε πείϑεσϑαι μέλλεις 5 
Tel. fr. X. σᾶ γε μὴ μέλλοντος dp- 
γαίνειν ἐμοὶ Al. 1109. εἰς μέλλοντα 
χρόνον Iph. A. 865. πρὸ μέλλοντος 
τόκα Kl. 626. μέλλων ἰατρὸς Fr. 
inc. LXVII. 1. τεϑνήξεσϑαι παρα-- 
χρῆμα μέλλων Epist. IV. τοῖς μέλ- 
Aact ϑάνατον ἐμβαλεῖν ΑἹ]. δ1. τοῖσι 
μέλλεσιν γάμοις Iph. A. 988. μάλις᾽ 
"Apye svyci μέλλοντας Her. 723. 
τὴν αὔριον μέλλεσαν Al. 787. τὴν 
ἐμὴν μέλλεσαν εὐνὴν Iph. A. 1355. 
τὰς μελλόσας γυναῖκας ib. 1380. τὸ 
μέλλον ἐκ ἔχω μαϑεῖν Hec. 761]. τὸ 
μέλλον ἴσον ἀπραξίᾳ λέγω Or. 4926. 
τὸ μέλλον ὡς κακὸν τὸ μὴ εἰδέναι ib. 
478. τὸ μέλλον πείσομαι Ph. 902. 
κρινεῖ φάος τὸ μέλλον ib. 1315. ὅρα 
τὸ μέλλον Rh. 332. ὡς τὸ μέλλον 
καρδία πήδημ᾽ ἔχει Bac. 1287... εἰς τὸ 
φέρτερον τίϑει τὸ μέλλον Hel. 353. 
μέλλον τι προσφέρεις ἔπος lon. 1002. 
τὸ μέλλον ἐκφοβεῖ ka ἡμέραν And. 
Ik X VIEN. 1500 μέλλοσιν τέκ- 
γοις Med. 566. μέλλοντα πάντ᾽ ἠπί- 
saro Hel. 14. σῆς ἔμελλον γῆς τε- 
μεῖν βλατήματα Hec. 1204. ἃ πρό- 
μάντις ὧν ἔμελλεν Or. 1445. 

Μέλλημα. τὰ τῶν ᾿Ατρειδῶν μὴ μένων 
μελλήματα Iph. A, 818, 



ME A If 

Μελλητέον Ph. 1285. 
Μελοποιὸς ἀηδονὶς Rh. 550. 

MéAoc, 1)) carmen, cantus. μέλος 

γοερὸν Hec. 84. ἁρμάτειον μέλος 

Or. 1385. ifiov μέλος Ph. 1044. ἕυν- 

ετὸν μέλος ib. 1511. Ὀρφέως κάλ- 

λιον ὑμνῆσαι μέλος Med. 543. cf. Al. 

358. μέλος φϑεγγόμενον Hip. 879. 

δακρύων φέρων μέλος ἡμῖν ib. 1178. 

pópe παράτροπον μέλος Anm. 528. 

ταὐτὸ μέλος εἰς ἄμφω πέπτωκε τύχης 

Inh. A. 1280. μέλος εἰς Τροίαν 

ἰαχήσω τ. 515. Βακχεῖον μέλος 

Bac. 1058. μέλος ἐμοὶ κλύειν φίλιον 

Her. F. 750. δάϊον μέλος 10. 895. 

μέλος ἀΐδα El. 143. πᾶν μίγνυται 

μέλος βοῆς ib. 756. ἅπαν Maecóv 

ἐννεάφϑογγον μέλος Bel. fr. XVII. 

11. Κύπριδος προσῳδὸν ἀχεῖ μέλος 

Plis. fr. IV. 8. ἁγήτωρ μελέων Med. 

426. roíav ἔλιπες μολπὰν μελέων 

ἀοιδοῖς Al. 456. χαρᾷ μελέων lb. 

581. δισσὰ ἦν μέλη κλύειν ib. 763. 

ἂν τίκτῃ μέλη Sup. 180. βάρβαρα 

μέλη Iph. T. 1338. cf. Bac. 1033. 

τοῖς τῆσδε μέλεσι γαμηλίοις "Fr. 352. 

Φρύγια μέλεα ib. 545. μέλεσι μέλεα 

Hel. 172. 2) membrum. λύεταί pe 

μέλη Hec. 438. τεμὼν φασγάνῳ μέ- 

Aca ib. 720. ἀδέλφ᾽ ἀδελφῇ χειρὶ 

ϑεραπεύειν μέλη Or. 222. ἀσϑενῶ 

μέλη ib. 228. ἐσφενδονᾶτο χωρὶς ἀλ- 

λήλων μέλη Ph. 1190. λέλυμαι με- 

λέων σύνδεσμα Hip. 199. οἱ κατα- 

λείπασι μέλη Sup. 45. νέκυ᾽ ἀμφι- 

βαλεῖν λυγρὰ μέλη 10. 70. μόλις 

γεραιὰ κινᾶσαι μέλη ib. 172. ὥστε 

ξυνάπτειν καὶ συναποκαμεῖν μέλη lph. 

T. 1371. εἰς ἀμφοτέρες roíxsc ἀε- 

λέων Tr. 118. γεραιὰ εἰς πέδον τι- 

ϑεῖσα μέλεα ib. 1305. τρομερὰ μέ- 

Aca ib. 1329. ἀμφὶ βεπόροισι πη- 

χϑέντας μέλη ὀβελοῖσι Cy. 90]. 

λύεται μέλη λύπῃ Her. 602. γυμνὰ 

ἐκ πέπλων μέλη ἧκεν Ion. 1208. γό- 

γιμα μέλεα El. 1209. κάλυπτε μέλεα 

ματέρος ib. 1227. 

Μέλπειν. ἰαχὰν, otav μέλπει Med. 

149. ὅπε----χοροὶ μέλπεσιν ἐγκυκλίοις 

π--πνοαῖς Iph. T. 429. μέλπετ᾽ ἐμὸν 

γάμον Ττ. 999. μέλπεις, ἃ μέλπεσ᾽ 

ὃ σαφῆ δείξεις ἴσως ib. 407. μέλπετε 

τὸν Διόνυσον Bac. 155. ἴακχον góàv 

μέλπω Cy. 70. μέλπε μοι τόνδε, sc.| ἡμᾶς 

MEM Y 

τὸν παιᾶνα ib. 660. ὦ τᾶς ἑἕπτα- 

$Sóyys μέλπων κιϑάρας ἐνοπὰν Ion. 

881. παιᾶνας μέλπων ib. 906. 8 

τὰν " Apyec μέλπεσ᾽ (i. e. eca) Ἥραν 

Iph. T. 221. βοὰν ἔμελπον εὔφρονα 

Tr. 547. πολλά σε μϑσοπόλοι μέλ- 

Vec. Al. 448. λωτθ κατὰ πνεύματα 

μέλπῃ (2 sing. pres. med.) μόσαν l 

Ph. 794. ἀχόρες covaxàc μέλποντο 

An. 1039. Αρτεμιν ἐμελπόμαν Xo- 

ροῖσι "Tr. 554. 
Μελῳδία. μεγίτην εἰς ἔριν μελῳδίας ᾿ 

Rh. 923. ! 

Μελῳδός. κύκνος μελῳδὸς Iph. T. | 

1104. rác μελῳὸδ Ms&cac Rh. 351. | 

cf. v. 393. τὰν ἀοιδοτάταν üpmi?a | 

μελῳδὸν Hel. 1115. Πιερίδες μελῳ- 

δοὶ Iph. A. 1045. | 

Μεμηχανημένως Ion. 809. | 

Μεμπτός. 8 μεμπτὸς ἡμῖν ὁ γάμος 

Ph. 428. cf. Iph. A. 712. et Hel. | 

1440. τί δὴ τὸ Ns(Àe μεμπτόν ἐπί 

σοι γένος ; Hel. 469. cf. Ion. 1519. | 

ὀνόματι μεμπτὸν τὸ νόϑον Antig. fr. | 

IX. ὄ τοι δῶρα μεμπτὰ δέξεται Μεοά. 

958. 
Μέμφεσϑαι. τὸ ϑῆλυ μέμφομαι yévoc | 

Hec. 885. conf. v. 1184. εἴ τι μέμφῃ 

τῆς ἐμῆς ἀπεσίας ib. 962. Λοξίᾳ u£p- | 

φομαι Or. 285. 868 μέμφομαι Med. 

558. cf. v. 908. et 101]. μέμφομαι 

δὴ, μέμφομαι παϑὼν τάδε ΑἹ. 1020. 

μέμφομαι πόσει σῷ Iph. A. 899. τὰ 

τῆς ϑεθ μέμφομαι σοφίσματα Iph. T. 

380. μέμφομαί cot Rh. 421. 8 μεμ- 

φόμεσϑά ye ib. 480. μέμφῃ τὸν épa- 

civ; Cy. 584. τὸ πάνσοφον εὕρημα. 

--μέμφῃ Her. F. 189. τέχνην μαν- 

τικὴν ἐμεμψάμην Ph. 779. ἐμεμψά- 

μην τὸν “Ἑλλήνων νόμον Aut. fr. III 

13. «paróc àv 8 μέμψαιτό με Iph 

A. 1020. ὅστις àv μέμψαιτό σοι El 

903. μή μοι τι μέμψησϑε Med. 215 

ἔχεις τἀμὰ μέμψασϑαι κακὰ Hip. ἢ 

μέμψομαί ποτε τὴν νῦν σιωπὴν Su 

297. ἡμῖν τοῖς φύλαξι μέμψεται ἈΠ 

723. cf. Hel. 1810. τιμῆς ἐμέμφϑ᾽ 

Hip. 1402. ὁ r&r ἐμέμφϑην He 

470. cf. v. 643. τὸ ἀσϑενές pe—ka 

κῶς ἐμέμφϑης Antiop. fr. V.2. pep 

φϑεῖσα Hel. 31. 

Mépilic. διπλῆν φοβδμαι μέμψιν ἃ 

1060. ὡς ἄν μή ποτέ τινα μέμψιν à 

εἴπης Rh. 6]. πολλὴν ἕξει 



MENE 

μέμψιν Her. 974. μὴ τῶν πάροιϑε 
μέμψιν εἰς μέσον μόλῃ lon. 1558. 
μέμψιν εὐλαβεμένη Dan. 37. 

Meveaívzw. ἀσπερχὲς μενεαίνασα Dan. 
δ. 

Μένειν. μένειν ἀνάγκη Hec. 901. τίς 
κακῶν τελευτὰ μένει; Or. 187. μέν᾽ 
ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις ib. 258. μένε 
ἐπὶ epwrü Aéxsc 1b. 313, τὸ σὸν βέ- 
βαιον. ἔτι μοι μένει ib. 1975. ἐν ἡ 
σε λέκτρον Αἵμονος μένει Ph. 1639. 

δ μέν’ εὐτυχᾶσα ib. 1679. εἰ μένειν 
δεῖ Med. 355. μένε καὶ γῆρας ib. 
1396. τίς σε παναμέριος ὕδε χρόνος 
μένει; Hip. 869. εἴτ᾽ αὐτῷ μένεις 
An. 962. μένε κατ᾽ οἶκον Iph. A. 
656. ἐκ ἐξ ἴσα μένομεν Εὐρίπο πύ- 
λας ib. 804. cf. v. 813. et 815. με- 
vérw κατ᾽ οἴκος ib. 996. παγαὶ πα- 

| rpóat uévecí σε ib. 1518. ζῶν ἐν 
ϑεοῖσι σὸν μένειν φράζει τέκος ib. 
1014. ἔτι τὸν νόμον μένειν κλύω 
Τρ. T.-959. αὶ μένεσι τῶν ἐμῶν 
Svockórav βολὰς Rh. 68. ψυχρὰν 
ἄησιν---μένοσι καρτερᾶντες ib. 418. 

χρὴ μένειν Tvpenvucijc σάλπιγγος ab- 
δὴν 1b. 988. μένεσι πρύμνηϑεν pov 

Τὺ, 190. ἔτ᾽ ἐν ταυτῷ μένεις ib. 350. 
ἐκ οἶδ᾽, οἷά νιν μένει παϑεῖν ib. 431. 
τὸ φρονεῖν ἀσάλευτον μένει Bac. 390. 
$ σε λεύσιμος μένει δίκη Her. 60. 
μυρίοι με μένεσιν ἀσπιτῆρες ib. 278. 
᾿Αλκάϑε ἐπ᾽ ἐσχάτοις τέρμασιν μένει 
ib. 280. εἴσω ἥσυχον μένειν δόμων 
ib. 478. δειλίᾳ μένειν 1b. 701. μέ- 
vew δόρυ ib. 744. πειράσομαι παρ- 
ϑένος μένειν ἀεὶ Hel. 1014. £v zav- Μενέλαος, 
τῷ μένειν ib. 1032. cf. Ion. 969. et 
Antiop. fr. VII. 4. σιωπῇ T8T ἀκύ- 
perov μένει; Ion. 801. δύσκλειαν, 
ἣ μένει ue Her. F. 1152. ἐδὲ δορὶ μᾶλ- 
λον βραχίων σϑεναρὸς ἀσϑενᾶς μένει 
ΕἸ. 389. ὅστις εὐτυχῶν οἵκοι μένει Phi. 
fr. Ψ]Π].1. πέπονϑεν, οἷα καὶ σὲ καὶ 
πάντας μένει Pro. fr. V. τοῖς πᾶσιν àv- 

ὦποισιν karSaveiv μένει Tem. 
XV.1. ἀϑῶος μένει Fr. inc. XVI. 5. ἡ 
εὐγένεια καὶ τὸ γενναῖον μένει eorund. 

" MENO 

ἀπόντας ἠδίκεν Sup. 152, δόμων πά- 
ρος μένεσα Or. 1217. τὴν ἐπιᾶσαν 
ἡμέραν μένασα Ph. 1632. ὡς μένεσ᾽ 
ἀκοσίως Tr. 1011. ἡ τὸ χρεὼν πόσει 
péveca. Melan. fr. VIII. 3. vid. not. 
ἔνδον uévegav τὴν γυναῖκα Meleag. 
fr. XIL l. ὅτε σε κρίσις ἔμενε ϑεᾶν 
Iph. A. 580. ὃς ὄτε mízw, ὅτε μάν- 
τεων ὄπα ἔμεινας Hip. 1322. ἐδεὶς 
μέχρι τέλες ἔμεινεν εὐτυχῶν Antiop. 
fr, XXXIX. 5 μεῖνον Ph. 904. et 
Iph. A. 855. μεῖνον παρ᾽ ἡμῖν A]. 
1154. ἣν δορυξένων ἐμῶν μείνωσιν 
ὅρκοι An. 1001. μίαν με μεῖναι τήνδ᾽ 
ἔασον ἡμέραν Med. 340. cf. v. 374. 
παῖδας μεῖναι τὲς ἐμὲς αἰτήσομαι ib. 
780. ἡμέρας μεῖναι φάος Rh. 66. 
ἐδὲ τὲς ἀπόντας ἐκ δόμων μείναντες 
Αη. 570. μείνασ᾽ ἔτι σμικρὸν χρόνον 
Med. 389. μείνασ᾽ ἄκασον El. 226. 
ὁ ἐπιών yw βίοτος εὐδαίμων μενεῖ Or. 
1659. ἀπορίαν d μενῶ Ph. 747. ὅπως 
μενεῖς παρ᾽ ἡμῖν Med. 323. μενεῖς 
ἄσυλος ib. 728. ϑανὼν αὐτῷ μενεῖς 
Al. 491. cf. Ion. 1038. μενῶ πρὸς 
ἁγναῖς ἐσχάραις δυοῖν ϑεαῖν Sup. 33. 
8 μενᾶμεν ἥσυχοι Iph. T. 1434. κα 
μενῶ Rh. 687. μάραγνα---μενεῖ oc 
ib. 818, τίνα πότμος εὐτυχὴς τῶν 
Ἰλιάδων μενεῖ; Tr. 24δ. εἰ διὰ τέλες 
ἐν τῳδ᾽ ἀεὶ μενεῖτε Bac. 1260. ξίφος 
μενεῖ σε μᾶλλον, ἢ τὐμὸν λέχος Hel. 
809. ὡς 8 μενᾶντά με Rh. 145. cf. 
Her. 693. ἵνα δόρατα μέμονε δάϊα 
Iph. A. 1495. δίδυμα μέμονε φρὴν 
Iph. T. 656. 

rex Sparte. Or. 65. 68. etc. 
An. 63. etc. Iph. A. 71. Iph. T. 4. et 
929. Tr. 131. etc. Hel. 115. etc. El. 
1043. et 1279.  Dicitür et Μενέλας 
Rh. 257. et Tr. 212. et att. Μενέλεως 
Or. 18. 20. etc. An. 40. etc. Iph. A. 
84. etc. Iph. T. 14. 357. et 521. Rh. 
174. Tr. 984. et 996. Cy. 184. Hel. 
48. etc. et El. 1041. 

fr. Μενοικεὺς, "Thebanus, pater Creontis 
et Jocaste Ph. 10. 296. et 697. et 
Her. F. 8. 2) ejusdem nepos, filius 

716. etc. 
σφάξαι νιν μενοινᾷς Cy. 

LXI. 2. ἐν Δελφοῖσι τυγχάνει μένων] Creontis, Ph. 
An. 76. τὰς σὰς 8 μένων ἐπιτολὰς Μενοινᾷν. 
lb. 965. τὰ τῶν ᾿Ατρειδῶν μὴ μένων] 447. 
᾿μελλήματα Iph. A. 818. σαίρειν sé-| Μένος. 
γὰς μένων τέταγμαι τάσδε’ Cy. 30. 
μένοντες Al. 425. οἱ μένοντες τὲς 

μένος ξύξασίς τε σῶν φρενῶν 
δεινὴ Hip. 983. χειμῶνος ἐκφυγόντες 
ἄγριον μένος Her, 429. 



ΜΈΣΑ 

Μέριμνα. δισσῇ μερίμνᾳ Hec. “897. 

διπλῆς μερίμνης διπτύχϑος ἰὼν ὁδὲς 

Or. 632. Καδμείαν μέριμγαν ὁρμήσασ᾽ 

ἐπ᾽ ἔργο» Ph. 1070. μερίμνης ἄξιον 

φέρω λόγον Hip. 1157. μϑσοποιὸς 

ἀηδονὶς μέριμνα Rh. 550. εἰσὶν, οἵ 

σ μέριμναν ἕξεσι Her. 944. τί ποτε 

μερίμνης εἰς τόδ᾽ ἤλϑες; lon. 244. 

ἀφίκα εἰς μέριμναν 10. 404. ἀποπαῦ- 

σαι μερίμνας Dac. 380. εἰ ἕξομεν κᾷ- 

κεῖ μερίμνας Her. 594. 

Μεριμνηταὶ λόγων Med. 1226. 

Mepíc. τρεῖς πολιτῶν μερίδες Sup. 

238. 
Méppspoc. κακῷ μερμέρῳ παλαίομεν 

Rh. 509. 

Μέρος. μάλιτα τἀκείνα εὐτυχεῖς μέρος 

Hec. 989. ἀκέσας o8 τε τῆσδέ T ἐν 

μέρει ib. 1130. conf. Ph. 1442. Sup. 

406. Cy. 179. Her. 183. et 185. 70 

ἐμὸν οἴχεται βία τὸ πλέον μέρος ἐν 

“οναχῆσι K. τ’ A. Or. 203. ἀντιλάζε 

πόνων ἐν τῷ μέρει ib. 452. ἀνὰ μέρος 

Ph. 481. et 489. ἔχει δόμων ἐμῶν 

μέρος ib 486. τῦ μέρες ἔχων τὸ 

πλεῖτον ib. 606. τὸ μέρος εἰ μετῆλθε 

γῆς ib. 1049. τϑτο ἐν βίῳ σπάνιον 

μέρος Al. 477. παγκληρίας μέρος 

κατασχεῖν Sup. 15. νέμοντες τῷ φ όνῳ 

πλεῖον μέρος ib. 241. δεῖ ὄδναι μέρος 

ib. 870. μετέλαχες τύχας Οἰδιπόδα 

μέρος ib. 1079. σοὶ νέμω τομὸν μέρος 

Iph. Δ. 499. péresw ὑμῖν τῶν πε- 

πραγμένων μέρος Iph. T. 1299. τὸ 

σὸν μέρος, quod ad te attinet, quan- 

tum in te est, Rh. 405. cf. Her. 678. 

ubi est r&pór pépoc. Πενϑεῖ τί μέρος 

ἀφροσύνης προσῆκ᾽ ἐμῆς Bac. 1300. 

εὐδόκιμον ἔχει ϑανάτε μέρος Her. 621. 

ἡμῖν πατρικῆς ἐκ ἦν μέρος ; Ion. 1304. 

φέρῃ σὺ τῷδ᾽ ἴσον μέρος ἀγῶνος ΕἸ. 

888. νέμων τὸ πλεῖτον ἡμέρας τότῷ 

μέρος Antiop. fr. XXXIV. 32 8 τὸ 

zAcicov iv κοινῷ μέρος Er. fr. I. 48. 

τῷ πλδσίῳ δὲ, τῷ τε μὴ, διδὸς μέρος 

ejusd. fr. II. 7. ἀνδρὸς ἧγδμαι pépoc 

Fr. inc. CIIL b. ἐν κοινῷ λύπης 

ἡδονῆς τ᾽ ἔχειν μέρος eorund. CLII. 

4. μέρη χϑονὸς ἀπαιτεῖ Ph. 80. cf 

v. 604. μέρη ταϑμῶν ib. 544. 

Μέροψ. Μέροπος Τιτανίδα κόραν Hel. 

388. δοϑῆναι Μέροπι Phaéth. fr. I. 

1. πολέσιν pepórev Iph. T. 1262. 

Μεσάγκυλον. τόξοισι καὶ μεσαγκύλοις 

ΜΕΣΣ 

ἐμαρνάμεσϑα Ph. 1148. cf. An. 

1134. 

RUSSE Euripidis inimicus. Epist. 

Μέσαυλος. ϑύρας μεσαύλες AI. 552. 

Μεσημβρία Fr. inc. CXCLI. 1. 

Μεσόμφαλος. μεσόμφαλοι μυχοὶ γᾶς 

Or. 331. μεσόμφαλος £cía lon. 462. 

μεσομφάλες ἕδρας Or. 590. παρὰ 

μεσόμφαλα γύαλα Φοίβε Ph. 244. 

Μεσονύκτιος Hec. 914. 

Meocónopoc. μεσοπόρξ δι αἰϑέρος Ion. 

1152. 

Mésoc. εἰς μέσον φόνον Or. 1313. 

μέσον ἄκοντ᾽ ἔδραυσεν Ph. 1411. διὰ 

μέσα αὐχένος ib. 1460. τὸν ὀφϑαλ- 

μὸν μέσον Cy. 173. ὀμφαλὸν μέσον 

Ion. 6. et 298, εἶπον ἐν μέσοις τάδε 

Hec. 531. ἐν μέσοις Θρήκης᾽ ὅροις 

ib. 963. ἐν μέσοισι συμμάχοις Rh. 

486. ϑιάσοις ἐν “μέσοισιν Bac. 221. 

μέσοι τὴν ἡλικίαν Epist. V. νηὸς ἐκ 

μέσης Iph. T. 1385. ἰτέαν εἰς μέσην 

Cy. 7. μὴ τῶν πάροιϑε μέμψιν eic 

μέσον (pro μέσην») μόλῃ lon. 1558. 

ἄρκυν εἰς μέσην El. 965. ἐκ μέσης 

ἀντηρίδος Fr. inc. CCXII. 2. παρ- 

S£vowiv ἐν μέσαις Iph. T. 45. μό- 

σχες εἰς μέσας 10. 297. πρὸς μέσας 

βολὰς ἀκτῖνος lon. 1135. λαγόνος 

εἰς μέσον lec. 559. κλίνης ἐν μέσῳ 

ib. 1150. τὰς ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας 

Or. 10. ἐν μέσῳ σάκει Ph. 1114. e£ 

1121. oi ᾽ν μέσῳ λόγοι Med. 819. 

πολὺ τὸ μέσον Al. 917. χρητόν τι 

βόλευμ᾽ εἰς μέσον φέρειν Sup. 439. 

εἰς μέσον ἥκει Iph. T. 421. μέσον γᾶς 

ἔχων μέλαϑρον 10. 1258. φέρω---κοι- 

v&c—sic μέσον λόγες (Tr.54. πολλδς 

ἐν μέσῳ λόγες ἔχων Hel. 636. cf. v. 

950. 
ib. 1559. τί «x Φοίβῳ σοί τε κοινὸν 

ἐν μέσῳ ; lon. 1284. r&rov μεϑεῖσαν 

ἐκ μέσα λόγον El. 797. ἐκ τειχέων 

μέσων Ph. 1144. μέσα Αἰετὸς dpayü 

ποτᾶται Rh. 531. μέσοισιν £v ΜΒ 

αἰχμίοις δορὸς Her. 808. βροτοῖς τὰ 
μείζω τῶν μέσων τίκτει vócsc Fr.inc. . 

XXIX. 1. 
Mes8v. ἐν ἀρχῇ πῆμα; κοδέπω μεσοῖ | 

Med. 60. 

Μεσσήρης. Σείριος ἔτι μεσσήρης Iph. | 

A. 8. γαίας μεσσήρεις ἕδρας lon. 

910. : 

δόλιον οἶκτον εἰς μέσον φέρων 



MEYXX META 

τρόπες Iph. A. 343. μεταβαλὼν ἄλ- 
λας γραφὰς ib. 803. ὄνομα μεταβα- 
λὼν Cy. 087. ὦ μεταβαλᾶσα μυρίες 
βροτῶν Ion. 1512. μεταβαλᾷσ’ ái- 
Opíac ib. 1614. μεταβαλᾶσα ἡ τύχη 
Her. F. 480. ϑεῦ πνεῦμα μεταβαλὸν 
ib. 216. μεταβαλλομένα. δαίμονος 
&véx& Tr. 101. ῥᾷάδια ἤϑεα τὸν αὔ- 
ριον μεταβαλλομένα χρόνον αἰεὶ Hip. 
1118. 

Μετγαβολὴ, et dor. ολά. μεταβολὴ πάν- 
των γλυκὺ Or. 234. μεταβολὰ κακῶν 
Her. F. 734. εἰς μεταβολὰς ἦλϑον 
Iph. A. 500. πολλὰς iciva μεταβο- 
λὰς ὀδυρμάτων Ib. 1101. Xd» δϑδδα 
μεταβολὰς Iph T.292. μεταβολὰς 
τοσάσδ᾽ ἔχον Tr. 611. cf. Bac. 1965. 
φωτὶ μακαρίῳ ποτὲ αἱ μεταβολαὶ λυ- 
πηρὸν Her. F. 1292. μεταβολὰς τῆς 
τύχης CEd. fr. XI. 2. ἡμέρα τοι με- 
ταβολὰς πολλὰς ἔχει ejusd. fr. XII. ib. 729. γνώμης μέτα ib. 923. μετὰ] μεταβολὰς πόνων ἀεὶ φιλῶ Fr. inc. φιλοχόρε κιϑάρας 1b. 1037. χρημάτων] CLXX. | μέτα Iph. T. 7506. ἀλλήλων μέτα ib.| Μεταβελεύεσϑαι. μεταβελευσόμεσϑα 841. συγγόνε μέτα ib. 1420. χειρὸς] Or. 1526. 

&cijos μέτα Bac. 735. ὑμεναίων) Μεταγιγνώσκειν. μετέγνων τὰ πρόσϑ᾽ μέτα ib. 1272. μετὰ Νυμφᾶν Cy. 68.| εἰρημένα Med. 64. ἴσως γε κἀν με- ἀσκᾶ μέτα ib. 151. ἀμαϑίας μέτα ταγνοίης τάδε Iph. A. 1425, Antig. fr. XII. 1. μετ᾽ ὀργῆς Fr. Μεταγράφω Iph. A. 108. IBEX XIIL: 1. «wóobve μέτα eorund.| Μεταδιδόγαι. μεταδιδές σοι πόνων ἐμῶν ifr. LI. 6. 271 οὐπαὶ dat. 'IJaíaw:| Or. 281. λόγϑ μετάδος ib. 153. με- γυναιξὶ παρϑένοισέί τε μέτα Hec. 83δδ.} τάδος φίλοισι σοῖσι τῆς εὐπραξίας 1}. vid. not. 3) cum accus. μεϑ᾽ ἡμέραν] 450. μετὰ νῦν δὸς ἐμοὶ σὰς διανοίας. Or. 58. et Bac. 4858. ἃ ᾽γὼ ué3' ἥκω] μετάδος δ᾽, ὅσσον x. τ. Δ. Sup. 57. sq. δεῦρο Ph. 444. ἣν σὺ νῦν ἥκεις μέτα δόξης μετάδος Iph. T. 1030. δακρύων ΑἹ. 47. ἵππειον μέτα ὄχημα ib. 67.| μεταδὲς And. fr. XXII. 2. ἅρμα Διομήδες μέτα ib. 486. νεκρὸς Μεταδρομή. μεταδρομαῖς ᾿Εριννύων μέτα Sup. 670. ζωτῆρα τὸν πολυκτό- ἠλαυνόμεσϑα Iph. 'T. 941. vov μέτα Her. 218. Meraípew. τί τόδε μεταίρεις ἐξ ἀκινή- Meraflaiveww. ἄνω μεταβὰς βίοτον] των βάϑρων ϑεᾶς ἄγαλμα; Iph. T. Hip. 1292. 1157. 
Μεταβάλλειν. δρομήματα πλειάδος εἰς] Meraírtoc. τάφο μεταίτιον γενέσϑαι ὁδὸν ἄλλαν Ζεὺς μεταβάλλει Or, 1006. Sup. 26. 
χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλεσι Med. Meraíxquov. εἰς μέσον μεταίχμιον Ph. 121. μὴ χαλεπῶς μετάβαλλε δέμας] 1370. ἐν μεταιχμίοις ὅρκες συνῆψαν Hip. 204. μεταβάλλει δυσδαιμονία] ib. 1946. ἡγϑβ σὺ πρὸς μεταίχμια ib. Iph. T. 1199. φαεννὰς ἄτρων pera-| 1285. ἔςη μέσοισιν ἐν μεταιχμίοις “βάλλει ὁδὸς Ζεὺς El. 728. καιναὶ δορὸς Her. 803. καινῶν μεταβάλλεσαι χϑονὶ συντυχίαι] Μετακαλεῖσϑαι Epist. IV. Er. 1118. ἔρις τὸ πτερωτὸν jeAie Μετακλαίειν. τὸν ἐμὸν βίον---ἰ μετα- μετέβαλεν ἅρμα Or. 1002. μορφὴν] κλαίομαι Hec. 214. ἐμὴν μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσι» Bac. Μετακύμιος ἄτας ΑΙ. 91. : ταχὺ τὸν εὐτυχῆ μετέβαλε δαί- Μεταλαγχάνειν. μετέλαχες τύχας Oi- uo» Her. F. 884. μεταβαλὼν ἄλλος] διπόδα μέρος Sup. 1077. : 

3H 

Μέσσος, poet. pro μέσος. ἐρανᾷ ὑπὸ 
μέσσαν ἕδραν Her. F. 403. 

Μεςός. τὸ " Apyyoc avrà μετὸν Iph. T. 
804 

Μέσως. φόβον παρέσχεν 8 μέσως ὅδε 
κτύπος Hec. 1113. πόλεως à μέσως 
εὐδαίμονος An. 874. μέσως εὔνες ἐμοὶ 
Her. F. 58. περαιτέρω τὸ κάλλος, i) 
μέσως, λαβεῖν Fr. inc. CLXVIIL. 9. 

Μετὰ, 1) cum genit. νεκρῶν μέτα Hec. 
209. μεϑὶ ὅπλων Or. 572. €u8 μέτα 
ib. 1071. νεβρίδων μέτα Ph. 798. 
πολλῶν μέτα ib. 901. μὰ τὸν μετ᾽ 

"Asper Ζῆνα ib. 1018. δυνόντων μέτα 
Mb. 1124, δυοῖν παίδοιν μέτα ib. 
1358. μετ᾽ ἀνδρὸς Med. 33. μητρὸς 
μέτα ib. 897. μετ᾽ ὄλβε Hip. 1113. 
δαίμονος TELS μέτα Sup. 592. ἥσυχοι 
pe" ἡσύχων ib. 952, ὅπλων μέτα Iph. 
Α. 65. τῷ ὄχλε μέτα ib. 526. μέτα 
σωφροσύνας ib. 544. Δαναϊδῶν μέτα 



META 

Μεταλαμβάνειν. Αρεως μοῖραν pera- 

λαβὼν ἔχει τινὰ Bac. 302. 
Μεταλλαγή. μεταλλαγαὶ δακρύων Her. 

F. 765. μεταλλαγαὶ συντυχίας ib. 

766. φϑίνεσ᾽ αἰτίοις προσφύροις με- 

ταλλαγαῖς Dan. fr. I. 9. v. not. 

Μεταλλάσσειν. ὡς εὖ μεταλλάσσεσιν; Μεταψαίρειν. 

sc. αἱ τύχαι Ar. fr. XXVI. 2. σκλη- 

poc μεταλλάσσεσιν εἰς τἀμήχανα Aut.| Μετεῖναι. 

fr. III. 9. μεταλλάσσων ἀεὶ Antiop. 

fr. XXXI. 3. 
Merape((jew. ὃς γᾶν τέκνων τέκνοις 

μεταμείβει Her. F. 790. μυριάδας 

ἀγαϑῶν ἑτέρας ἑτέραις μεταμειβομένα 

πόλις Ph. 838. 

Μεταμέλεια. μεταμέλειαν λαμβάνει Fr. 

inc. LXXVIII. 8. ἐδεμία μείζων 

ἀνδρὶ μεταμέλεια, ἢ κι τ᾿ À. Épist. 

IV. 
Μετανίσσεσϑαι. τὰν MeveMás μετα- 

γισσόμεναι τυγνὰν ἄλοχον Tr. 131. 

Μεταΐζύ. ξίφες μεταξὺ καὶ πυρᾶς ᾽᾿Αχιλ- 

λέως Hec. 437. 

Μεταπέμπειν. ᾿Αγαμέμνονος πέμψαν- 

τος μέτα Hec. 504. 

ἹΜεταπίπτειν. μεταπίπτοντος δαίμονος 

ΑΙ. 916. μετέπεσον, sententiam mu- 

ἰαυὶ Iph. Δ. 502. μεταπέσοι βελτίονα 

Ion. 412. 

Μετάρσιος. διὰ Μόσας καὶ μετάρσιος 

ἦξα Al. 906. κόμπῳ μεταρσίῳ An. 

1221. μετάρσιον πλευρὰν ἔπαιρε Hec. 

409. ὑπὲρ πυρᾶς μεταρσία ληφϑεῖσα 

Iph. T. 27. ἀγχόναι μετάρσιοι Hel. 

306. μετάρσι᾽͵, 8 βέβαια Her. F. 

1093. 
Merásacw. πῶς oic2a μορφῆς τῆς 

ἐμῆς μετάτασιν ; Hec. 1200. μετά- 

Ξασις γνώμης An. 1004. ἡλίθ μετά- 

ασιν Iph. T. 816. πολλὰς r8 [Ma 

perasacetuc CEd. fr. XI. 1. 

Merassíyew. ἣν μεταΞείχω voci Sup. 

90. μεταςείχων σε Hec. 509. 

Merasévew. μετατένομαι σὸν ἄλγος 

Med. 990. 

Μεταςρέφειν. ὄτε vavkMQpa χερὸς;-- 

μετατρέφϑσαι Hip. 1226. ὁρᾷς τἄμ᾽ 

ὅσῳ μετετράφη Dac. 1328. 

Μετατιϑέναι. τάδε μετατιϑέμενος νύει 

Rh. 131. ταχὺς μετέϑε λύσσαν Or. 

254. μετετέϑην εὐβελίᾳ Iph. A. 388. 

Merarpomü, dor. pro οπή. ἔτι σοι 

μετατροπὰ τῶνδ᾽ ἔπεισιν ἔργων An. 

494. 

Μεταχειρίζειν. 

METE 

| Merárporoc. μετάτροποι πνέδσιν αὖραι 

δόμων El. 1147. 
Μεταφέρειν. ἀτρεμέα κέντρα καὶ σώ- 

φρονα πώλοις μεταφέρων Ph. 134. 
σκῆπτρον τὸ Διὸς με- 

ταχειρίζων Fr. inc. CLV: 2. 

ποδὶ μεταψαίρων πέτρον 

Ph. 1399. 
gérecw ἐδὲν Hec. 436. ὧν 

μέτετί. μοι πόνων Ph. 256. μετεῖναι 

τῶν βολευμάτων Med. 880. σοί «s 

péresw ὡς ἐν ἀνδράσιν Xóya An. 592. 

cf. Her. 665. et 666. ἐδ’ εὐτυχίας 

μέτετίν μοι Sup. 956. εἴ τι κόρης 

σῆς ϑεσφάτων μέτεςί σοι, μή μοι ue 

τέτω Iph. A. 498. sq. τί μοι pérest 

τῶν ᾿Αλεξάνδρε γάμων Ἑλένης τε; ib. 

1236. μέτεςτιν ὑμῖν τῶν πεπραγμένων 

μέρος Iph. T. 1299. ὄμματα μέτεςιν 

ἡμῶν κόνιος, ἢ τέφρας Cy. 637. μέ- 

reci τοῖς δόλοισι δεσποτῶν νόσα Alc- 

maon. fr. ΓΝ. τί παίδων τῶν ἐμῶν 

μέτεςί μοι; Ἐν. fr. 1. 45. μέτα pro 

μέτετι: φέγγος εἰσορᾷν 98 τόδ᾽ ἐκέϑ᾽ 

ἡμῖν μέτα Or. 1026. εἴ τι μοι λόγβ 

μέτα Hip. 870. τί Ἑλένης παρϑένῳ 

τῇ σῇ μέτα Iph. A. 494. τί ἡμίν τᾶ 

ξένων ópacps μέτα; lph. T. 1300. 

κἀμοὶ μύϑε μέτα; El. 1295. ὄκδβν 

μετῆν μοι Or. 434. σοὶ τί ϑηρῶν 

ὀνόματος μετῆν: Ph. 415... τοῖς 

AióXe πῶς μετῆν τῆς Παλλάδος ; lon. 

1297. 
Μετέρχεσϑαι. ὃς μετέρχεται δόμες Ph. 

267. ἣ τὸν εἴκονϑ᾽ ἡσυχῆ μετέρχεται 

Hip. 444. Bx ὧδε φαύλως avr ἐγὼ 

μετέρχομαι Lon. 15406. πηγὰς ποτα- 

μίας μετέρχομαι El. 56. ἣν ἐκσπά- 

σωμαί γ᾽, ὃν μετέρχομαι; βόλον ib. 

582. 
ϑεὸς μιάσματα Alemson. fr. VIL. I. 

&k ἄρ᾽ óc Savepévec perijX3ec ἡμᾶο; 

Hec. 512. ὡς ταχὺ μετῆλϑόν σ᾽ αἷμα 

τὰ τῶν τεκόντων ὡς μετέρχεται — 

ματέρος ϑεαὶ Or. 420. τὸ μέρος εἰ 

μετῆλϑε γῆς Ph. 1649. οἱ τὸ πάγ- 

χρυσον δέρας Πελίᾳ μετῆλϑον Med. 6. 

8 μιᾶς σε κλῃδόνος προϑυμίᾳ μετῆλθον 

An.563. τὸν ϑεὸν εὐχαῖσιν ἂν με- 

τῆλϑες Bac. 712. τῆς κακίΞτης οἱ με- 

τήλϑεϑ᾽ ἁρπαγὰς Ἑλένης Cy. 279. 

τῶν capesiTGV κακῶν μετῆλϑες ἄλλων | 

πημάτων κακὰς ὁδὲς. Ion. 930. gu 

μετέλϑοι μὲ πωλικοῖς διώγμασι An. 

993. τὲς ὑβρισϑέντας γάμϑες ᾿Ἐλένης 

EC —— 



METP 

μετελϑεῖν Iph. "T. 14. νεκρὸν τοῖς με-] τρῶ χερὶ Rh. 772. 
τελϑᾶσιν φίλων δώσω Her. 1023. 

Μετεύχεσϑαι. 
600. 

Meréxew. τί σοι παῖδες πατρὸς ἀμ- 
πλακίας μετέχεσι; Med. 117. μετέ- 
χοιμι τᾶς ᾿Αφροδίτας Iph. A. 556. 
quérexe νῦν Soívac. τί μετέχω ; Bac. 
7182, μετέχω σοι Her. 629. εὐτυ- 
χίας μετέχειν lon. 508. χϑονίων 
"Aug μετέχεις ἀρχῆς Fr. inc. CLV. 

ἐδὲν μετέχων An. 500. τότων 
᾿μετέχϑσα ΑἹ. 748. ἐδὲν γνώμης μετέ- 
χϑσα Fr. inc. CLVIII. ὃ. καγὼ με- 
τέσχον φόναε Or. 32. οἵ--- μετέσχον 
λέκτρων ᾿Αφροδίτας Iph. A. δ44. πό- 
νων πλείτων μετέσχον 'Πρακλέϊ Her, 
8. cf. Hel. 722. καγὼ μετέσχον 
Πριαμίδαις δυσπραξίας Hel. 1237. 
ὃς μετέσχε τῆς τύχης lon. 1368. με- 
τάσχες ἱκεσίας φίλοις Or. 1337. πα- 
τὴρ μετασχέτω τῆς ἡδονῆς τῆσδε lon. 

| 1468. λύσσης μετασχεῖν Or. 791. 
ἐκθν μετασχεῖν κἀμὲ δεῖ τῶν σῶν ka- 
κῶν ; Ph. 1684. μιάσματος μετασχεῖν 
Her. 559. μετασχεῖν ἀλκίμα μάχης 
φίλοις ib. 683. κοινῇ. μετασχεῖν rà- 
γαϑᾶ καὶ τῷ kak& El. 607. ἴσον με- 
τασχεῖν τῷ σοφωτάτῳ τύχης Phi. fr. 
I. 8. τῆς νόσο τῆσδέ μοι κοινῇ με- 
τασχὼν Hip. 731. μετασχὼν τῆς ἐμῆς 
εὐπραξίας Hel. 742. σπονδῶν μεϑέξεις 
ib. 1684. πατρῴων μὴ μεϑέξοντας δό- 
pov Hip. 306. 

MereopoAóyoc. μετεωρολόγων σκολιὰς 
ἀπάτας Fr. inc. CLVIII. 2. 

Meriévat,/— δόλῳ μέτειμι τόνδε kai σιγῇ 
atra ϑεᾶς βω- |» $óvov Med. 391. 

μὸν, ἣ μέτεισί σε An. 259. τῆς σῆς 
ἀνοίας τόνδε τὸν διδάσκαλον δίκῃ μέ- 
τειμι Bac. 840. τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ὑβρισμά- 

τῶν μέτεισι Διόνυσός σε ib. 517. 
Merowsiv. τὸ κατὰ γᾶς κνέφας μετοι- 
“κεῖν Hip. 837. τὸς μετοικᾶντας Eé- 
.vec Sup. 892. 
Mérowoc Bac. 1352. et Her. 1033. 
Μετοίχεσϑαι. καϑαρμὸν, ὃν μετῴχετο 
Iph. T. 1332. 

Μετγόπισϑεν Hip. fr. XVIII. 5. 
Μετόπωρον Fr. inc. CXXIV. 
Méroxoc. μέτοχος v8 φόνα Her. F. 
421. πολυκτήτων δόμων μέτοχος An. 
770. ἐλπίδων μέτοχος Ion. 698. 

Merpeiv. πώλοισι χόρτον ἀφϑόνῳ με- 

MHAE 

ἄνω TE καὶ κάτω 
τείχη μετρῶν Ph. 188. ἣὴνγ---αδὲ με- 

oie, ὡς μετεύξῃ Med.! τρήσειας ἂν CEd. fr. XVII. 9. 
Μέτρημα. ἴσον ἅπασι βακχίε μέτρη- 
μα πληρώσαντες Iph. T. 924. μέ- 
τρημ᾽ ἔχεσαν--- μυρίων ποδῶν ἀριϑμὸν 
Ion. 1138. 

Merpgróc. ὦ πένϑος 8 perpyróv Bac. 
1242. 

Μέτριος. μέτριος χειμὼν φέρειν Tr. 
683. ὄχλον μέτριον Ion. 635. με- 
τρίων γάμων Melan. fr. X. 1. με- 
τρίας ϑεῦ Iph. A. 543. εἴη μοι με- 
τρία Χάρις ib. 554. cf. Hel. 1111. et 
fr. inc. CXXIIL 1. μετρία fhorà 
σώφρονος τραπέζης Fr. inc. CLXIII. 

μετρίας ἀνέμων αὔρας Med. 838. 
μετρίας φιλίας Hip. 258. μέτριον 
ἄχϑος ΑἹ. 887. μέτριον τὸ χαρίσασ- 
Sat δεομένοις ἡμῖν Epist. Il. τῶν μέ- 
τρίων τἄγομα νικᾷ Med. 125. μέτρια 
ϑυμῷ φέρειν Sup. 556. μέτρια ϑέ- 
λοντος ib. 740. μέτρια ἐξαρκεῖν ἔφη 
ib. 866. ἐ μέτρια πάσχομεν κακὰ 
dE. ZI μετὰ κτεάνων μετρίων Lon. 
490. εἴη γ᾽ ἐμοὶ ζῇν μέτρια ib. 
632. μετρίων λέκτρων Melan. fr. X. 1. 

Μετρίως. μετρίως χαίρειν τοῖσιν ἐξ- 
ὠγκωμένοις Iph. A. 921. ἃ χρῆν σε 
μετρίως σπεδὴν ἔχειν Her. F. 709. 
τὸ κοινὸν ἄχος μετρίως ἀλγεῖν Alex. 
fr. XVII. ἣν vli ia 

Mérpov. ὧν γ᾽ ὄτε μέτρον, ár ἀριϑμὸς 
ἔξει μοι κακῶν Tr. 616. σοὶ ταὐτὸν 
ἥβης εἶχ᾽ ἂν μέτρον Ion. 354. εἰ μέ- 
τρῳ μοχϑητέον Her. F. 1951. παι- 
civ χρημάτων μέτρον λείπειν Pal. fr. 
IL. 6. μέτρ᾽ ἀνϑρώποισι καὶ μέρη 
saSuàv ἰσότης ἔταξε Ph. 544. ταῦτ᾽ 
Exec" ᾿Αλκήτιδι μορφῆς μέτρ᾽ ἴσϑι AI. 
1066. 

ἹΜέτωπον. ἱδρὼς, ὃν ἐκ μετώπϑε πολ- 
λάκις ἔςταζεν Tr. 1198. 
ἱππικοῖσι Rh. 
Hel. 1584. 

μετώποις 
307. μέτωπα ψήχων 

Μηδαμῶς. μηδαμῶς μ᾽ ἐξεργάσῃ Hip. 
007. ὅρκες μηδαμῶς ἀτιμάσῃς 0b. 
611. cf. . Her....998. .'" dure μηδαμῶς 
φυγεῖν Tr. 910. T 

Μήδεια, uxor Jasonis. 
et Peliad, fr. I. 

Μηδείς. σὺ ἡμῖν μηδὲν ἐμποδὼν γένῃ 
Hec. 372. ὡς εἰς τὸ μηδὲν ἥκομεν 
Ib. 622. εἰ καὶ μηδέν £w ib. 843. 

Med. 7. etc. 

A 
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μηδὲν ϑρασύνε ib. 1183. μηδὲν ἄγαν) Μήνη Fr. inc. CCIX. 

Hip. 265. τὰ μηδὲν ὄντα Tr. 609. 

μηδὲν καὶ dtv ἐνθάδ᾽ ὧν κεκλήσομαι 

Ion. 594. τὸ μηδὲν εἰς ἐδὲν ῥέπει 

Meleag: fr. XV. 2. 
M$óseSa. ἃ τάδε μήσατο πήματα 

γᾶς βασιλεῦσι Ph. 806. Κύπρις ὧδ᾽ 

ἐμήσατο Hip. 1400. τί σοι μήσομαι:; 

ib. 593. κακὰ μήσεται Her. F. 1076. 

Μῆδοι. τὴν δύσχειμον χϑόνα Μήδων 

Bac. 16. 
Μηκάς. μηκάδων βοσκήματα Cy. 188. 

Μηκιφεὺς, nom. propr. viri, Iph. A. 

244. 

Mikoc. μακρὸν μῆκος xpóva Or. 72. 

cf. v. 1218. πόσον ἀπείργει μῆκος 

ἐκ γαίας δόρυ; Hel. 1284. πλέϑρε 
μῆκος εἰς εὐγώνιον Ton. 1137. 

ΜΜηκύνειν. χρόνον μηκύνωμεν Her. F. 

87. cf. Gl. fr. ΠΙ. 2. μηκῦναι βίον 

Her. F. 148. 
Μήλειος. αἷμα μηλεία φόνα El. 92. 
μήλειον γάλα ΟΥγ. 217. 

ΜΜηλοβότας. μηλοβότα sacíepov Cy. 

59; 
MxXoSórgc, vel dor. órac. ᾿ἐπὶ τίνα 

μηλοϑύταν πορευϑῶ Δ]. 119. βω- 
μὲς μηλοϑύτας ζητὅσα Iph. T. 1116. 

Μῆλον, ovis. μάντεις μῆλ᾽ ἔσφαζον 

Ph. 1261. μῆλα λαβόντες An. 1101. 
λαιμὲς τρεῖς τριῶν μήλων τεμὼν Sup. 
1200. μῆλα νέα Cy. 28. ὧς μῆλα 

εἰσδεχώμεϑα ib. 35. — μήλων βορᾷ ib. 

122. μήλων τόκον ib. 161. ἐπὶ ἀσφά- 

κτοις μήλοισι lon. 229. προβωμίοις 

σφαγαῖσι μήλων ib. 377. 

MXovópac Al. 576. 

MnqXovópoc. τὸν Αἴτνας μηλονόμον 

Cy. 656. 
ἹΜηλόσπορος. 'Eomepióev ἐπὶ μηλόσπο- 
ρον ἀκτὰν Hip. 742. 

ΜΜηλοσφαγεῖν. μηλοσφαγεῖτε δαιμό- 
vov ἐπ᾽ ἐσχάραις Pli. fr. IL. 

ΜΜηλοφόρος. μηλοφύρον καρπὸν Her. 
F. 396. 

Μὴν, nom. subsl. mensis. 

μηνὸς Al. 322. 
νὸς opa ib. 452. 

μηνὸς διχήρης Yon. 1150. δεκάτῳ μη- 

γὸς ἐν κύκλῳ ib. 1488. μηνῶν φϑινὰς 

ἁμέρα Her. 779. Ξέρες τε χειμῶνός 

τε μῆνας τέσσαρας Fr. inc. CXLIIT. 1. 

Mmqvác. 8 λεύσσετε μηνάδος αἴγλαν ; 

Rh. 534. 

£c τρίτην 
κυκλὰς Καρνεία μη- 

Μήνιμα. 

Mmrpokróvoc 

ΜΜητροφόντης Or. 1587. 

Mvíaw. μηνίων spargNáraww Rh. 

494. 
Κάδμε παλαιῶν "Apsoc ἐκ 

μηνιμάτων Ph. 941. 
Μῆνις. χϑονίαν ἀφελεῖν ϑεᾶς μῆνιν 

Iph. T. 1273. μῆνιν κεύϑειν Her. 

702. μῆνιν ἔχεις μεγάλας μητρὸς 

Hel. 1371. μῆνιν ϑυγατρὸς ἀνοσίων 

γυμφευμάτων ἘΠ. 1261. 
Μηνύειν. σαφῶς τόδ᾽ ἔργον σὲ μηνύει 

κακὸν Hip. 1077. σὸν τὸ μηνύειν ἐμοὶ 

Sup. 98. τί μηνύεις νέον ; Bac. 1023. 

ἐσϑλόν τι μηνύσειας El. 620. μή μοί 

τι Θησέως τῶνδε μηνύσῃς τόκῳ Hip. 

520. μηνύσαι κακὰ Ph. 1924. δ 

ἀγαϑά μοι μηνύσετε lon. 750. ὡς 

ἰατροῖς πρᾶγμα μηνυϑῇ Hip. 296. 

πρᾶγμα μηνυϑὲν Ion. 1563. 

Μηνυτής. μηνυτὴν χρόνον Hip. 1051. 

Μηριόνης, nom. propr. Iph. Δ. 201. 

Mmpóc. κατὰ μηρῷ καλύψας Bac. 96. 

cf. v. 243. 287. 295. et 523. γυμνοῖσι 

μηροῖς Αη..599. 

Μήτηρ. ὑπὲρ μητρὸς φίλης Hec. 80. 

μῆτερ ib. 402. ὦ μῆτερ 1b. 59. et 

414. ὦ φίλη μοι μῆτερ ib. 409. γε- 

ραιὰ μήτηρ τέκνων ib. 621. ὦ γαῖα 

μῆτερ Hip. 601. et sine ὦ Fr. inc. 

CLXXVIII. 1. πίνει μελαίνης μη- 

τρὸς εὔζωρον μέϑυ Al. 760. jj μοι 

πᾶσί τ᾽ οἰκέταισιν ἦν μήτηρ ib. 773. 

παῖ τῆς μελῳδᾶ μητέρος Rh. 393. μυ- 

ρίων μῆτερ τροπαίων Tr. 1222. Ῥέας 

μητρὸς Bac. 59. μητέρα χϑόνα Hel. 

40. μῆνιν ἔχεις μεγάλας μητρὸς ib. 

1372. ῥοϑίοισι μήτηρ εἰρεσίᾳ φίλα ib. 

1468. μήτηρ πάντων (i. e. terra) 

Chry. fr. VIL 7. ὑγρὰ μήτηρ St. 

fr. III. 3. ἡ τυραννὶς ἀδικίας μήτηρ 

ἔφυ Fr. inc. XLV. £sw μήτηρ φιλό- 

r&kvoc μᾶλλον πατρὸς eorund. LVII. 

l. ἥδε μοι τροφὸς, μήτηρ, ἀδελφὴ eor. 

CLXXXV. 2. τῶν κακῶν μητέρων 

etc. 

Μητρόϑεν Ion. 672. 

κύκλος πανσέληνος Μητροκτονεῖν. μητροκτογδντα Or. 885. 
τῷ μητροκτόνΒ.͵ El. 975. 

τεχνάσματ᾽ ἐπὶ ταῦτα Or. 1559. μη- 

rpokróvec ἀγῶνας Tr. 363. κηλὶς, 

μητροκτόνος Iph. T. 1200. δίκην αἵ- 

ματος μητροκτόνε Or. 1649. 

ἢ et An. 1000. 

φεύγειν rpómec χρὴ τέκϑα An. 299.. | 
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ὁ μητροφύντης δράκων Or. 479. et ὁ 
μητροφόντας óp. ib. 1424. 

Μητρυιά. μὴ ᾿πιγήμῃς τοῖσδε μητρυιὰν 
τέκνοις Al. 806, ἐχϑρὰ ἡ ̓ πιᾶσα μη- 
τρυιὰ τέκνοις τοῖς πρόσϑε ib. 310. 
ὑπὸ μητρυιὰν πεσεῖν Ion. 1270. 
γεῖν φασι μητρυιὰς τέκνοις ib. 1025. 
ἡμεῖς μητρυιαῖς, Sc. δυσμενεῖς ἐσμὲν 
ib. 1330. ἐδὲν ὑγιές φασι μητρυιὰς 
φρονεῖν νόϑοισι παισὶν Phry. fr. XII. 
]. 

Μητρῷος. μητρῷον φόνον Med. 1305. 
λέκτρα μητρῴων γάμων Ph. 59. χειρὶ 
μητρῴᾳ Med. 1309. μητρῷ᾽ ὀνείδη 
An. 623. 

Μήτρως. μή ποτε μήτρωος ἐκπράξωσιν 
αἵματος δίκην Her. F. 43. 

ἹΜηχανᾶσϑαι Rh. 818. ἐκ τῶν ἐσθλῶν 
αἰσχρὰ μηχανώμεϑα Hip. 331. 
ra μηχανᾶσϑε 1b. 918, μηχανᾷ τάδε 
Rh. 855. τόδ᾽ ἤδη δόλιον εἴς με μη- 
ανᾷ Bac. 804. αἰσχρὰ μηχανώμενοι 
GN 957. ἄκριτα μηχανώμενοι An, 
550. εἰσβάσεις μηχανώμενοι Iph. 
T. 101. o? ἐμηχανῶ Her. 951. ὥστ᾽ 
tic ἔμ᾽ ὄμματ᾽-- ταῦτ᾽ ἐμηχανησάμην 
Ph. 1608. ἐπεὶ ἐδὲν προτιμᾷ μηχα- 
νήσασϑαι τέκνοις Med. 343, ταῦτα 
ϑεοὶ κἀγὼ ἐμηχανησάμην ib. 1014. 
τοιόνδ᾽ ἐμηχανήσατο El. 31. 

Μηχανή. μηχανὴ σωτηρίας Ph. 897. 
cf. Hel. 1040. ἤν μοι πόρος rtc μη- 
χανή τ᾽ ἐξευρεϑῇ Med. 260. μηχανὴ 
πεπλεγμένη An. 0096. ἄν zi ἐχϑρῶν 
μηχαγὴν πυϑώμεϑθα Rh. 14], ἐφ᾽ 
ἡμῖν μηχανὴν τήσων τινὰ ib. 578. 
δεῖ μηχανῆς τινος Hel. 819. εἰς 
μηχανὴν τοιάνδ᾽ ἐχώρησε Dan. 29. 
παντὶ καὶ λόγῳ καὶ μηχανῇ πατρίδος 
π-ἐκπονεῖν σωτηρίαν "Tem. fr. V. 1. 
2) dor. μηχανά. ἐς &pkvsárav μη- 
χανὰν ἐμπλέκειν Or. 1493. ἔξευρε 
μηχανάν τιν᾽ ᾿Αδμήτῳ κακῶν ΑἹ. 991. 
3) plur. εἰ μὴ μηχανὰς εὑρήσομεν 
Hip. 481. τροφῇ διώλετο μηχαναῖς 
lb. 1805. ποίας μηχανὰς πλέκεσι; 
An. 66. πολλὰς àv εὕροις μηχανὰς 
ἰδ. 85. ἐπ’ ἄλλας εἶμι μηχανάς τινας 
Iph. A.- 413. πάσας προσφέροντα 
μηχανὰς Iph. T. 112. 
ρῶν μηχανὰς Rh. 

Παλλάδος "Tr. 10. 
ἐϑνήσκετε Hel. 010. μηχαναῖς κοσ- 
μᾶσι, 8c. τὰ ἄδικα Ion. 833. πώματος 
μηχανὰς ib. 1210. ὥς μ᾽ ἔκτεινεν ἥδε 

$3o- 
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μηχαναῖς ib. 1326. μηχαναῖς ἐῤῥύ- 
σατο ib. 1565. ἄλλω». £óecóv μηχα- 
νὰς ϑηρεύομεν Fr. inc. XIV, 5. 

Μηχάνημα. ὥφϑη πῶς rà κρυπτὰ μη- 
χανήματα; lon. 1116. τὰ Ἥρας 
καλὰ μηχανήματα Her. F. 855. σκο-. 
τεινὰ μηχανήματα Bel. fr. VIII. 1. 
τὰ ἄλλ᾽ ἀφεῖναι μηχανήματ᾽ ἀνδράσιν 
Peliad. fr. VI. δ. 

Μηχανοῤῥάφος An. 1117. μηχανοῤῥά- 
φοι κακῶν 1b. 448. 

Μῆχος κακῶν An. 537. 
Μιαίνειν. μιαίνει πόλιν Ph. 1057. 
vóusc βροτῶν μὴ μιαίνειν Sup. 378. 
ὡς μὴ μιαίνοι βωμὸν εὐγενεῖ φόνῳ 
Iph. A. 1595. μιαίνεις rà τῶν Sev; 
Her. F. 1232. ἐμᾷ γε μὴ μιαίνοντος 
ϑεὲς Her. 265. κλέος TSu6 πατρὸς 
ἐκ ἂν μιάναιμι Hel, 1006. προσφϑέ- 
γμασιν 8 μιαίνομαι σέϑεν Or. 75. 
séón μιαίνεται Her. 71. à paavSijvac 
ϑέλων Ion. 1118. 

Μιαιφονεῖν Iph. A. 1364. 
Μιαιφόνος. ᾿Αχιλλέως παιδὸς ἐκ μιαι- 
φόνα Hec. 24. ἀνδρῶν μιαιφόνων 
Or. 1568. μιαιφόνων συγγόνων Hip. 
1379. | Zóvyyóc- τῆς μιαιφόνα |. Ph. 
1748. τέκνων μιαιφόνε Med. 1346. 
τὰς μιαιφόνες κύνας Hec. 1173. μιαι- 
φόνοισι χερσὶ El. 322. τὸ μιαιφόνον 
παύων Or. 593, μιαιφόνον μύσος 
An. 335. ἐκ ἔςτιν ἄλλη φρὴν μιαιφο- 
γωτέρα Med. 266. τῆς μιαιφονωτά- 
της κόμης Tr. 881. 

Κιϑαιρὼν μιαρὸς Bac. 1382. 
ὁ ζένος ὃ μιαρὸς Cy. 673. χαίρω τὸν 
μιαρὸν ἐξολωλότα Sis. fr. III. 9. καὶ 
μιαρά σοι ταῦτ᾽ £cw Aug. fr. IX. 3. 

Μίασμα. τὸ λοίσϑιον μίασμα λαμβά- 
νων Or. 516. μίασμα λῦσαι ib. 597. 
μίασμα πατρὸς Ph. 823. μίασμα 
φεύγων αἵματος Hip. 85. φρὴν ἔχει 
μίασμά τι ib. 317. ἐπειδή γ᾽ εἰς 
μίασμ᾽ ἐλήλυϑας ib. 946. μὴ μίασμά 
μ᾽ ἐν δόμοις κιχῇ ΑἹ. 22. ἔκ re χερῶν 
μιάσματος Iph. T. 946. ταὐτὸν χε- 
ροῖν μίασμ᾽ ἔχων lb. 1047. cf. v. 1178. 
et 1226. μιάσματος μετασχεῖν Her. 
558. ἀνόσιον μίασμα Her. F. 1233. 
χέρας σὰς ἁγνίσας μιάσματος ób. 
1324. μίασμα δρυὸς Er. fr. XVIII. 
χαλεπὰ βροτοῖς ὁμογενῆ μιάσματα 
Med.1268. τὰ τῶν τεκόντων ὡς μετ- 
ἔρχεται ϑεὸς μιάσματα Alcmoon. fr. 
VM. 9. 
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Μιάςξωρ. σέ, μιάςορ᾽ ὥς rw, εἰσδέδορκα 

An. 610. οἵδ᾽ εἰσιν σῷ κάρᾳ ptásopec 

Med. 1371. ἀνοσίες μιάτορας El. 

683. τὴν Ἑλλάδος μιάτορα Or. 

1584. 
Μιγάς. μιγάδα βάρβαρον sparóv Bac. 

1353. πολλοὶ ἔπιπτον μιγάδες An. 

1148. μιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις 

$' óus Bac. 18. 
Μιγνύναι. "Apytía kai Καδμεῖα μί- 

ἕαντες βέλη Ph. 889. πατήρ τε ϑυ- 

γατρὶ, παῖς τε μητρὶ μίγνυται Anm. 

174. πᾶν μίγνυται μέλος βοῆς El. 

756. σπονδὰς---ἐχίδνας Ξαγόσι μι- 

yvvpévac φόνῳ Ion. 1288. ταύρϑ μέ- 

μικται καὶ βροτᾶ διπλῇ φύσει "Thes. fr. 

VII.2. ταῖς κακαῖσιν ai ᾽γαϑαὶ με- 

μιγμέναι lon. 399. γαῖα μιχϑήτω 

πυρὶ Fr. inc. B. 27.1. Φοίβῳ μιγῆ- 

. va: Ion. 338. 

Mupóc. gu ἔϑρεψε μικρὸν ὄντα Οὐ. 

402. μικρὸς ἐπίκερος Iph. A. 1241. 

et Bac. 1364. ἐν μικρῷ χρόνῳ Iph. 

T.306. μικρϑ ἐκ λαμπτῆρος Inus fr. 

VI.2. βίος ὁ μικρὸς Melan. fr. XV. 

9. αἰτίας μικρᾶς πέρι An.387. μι- 

κρᾶς ἐκ τυραννίδος ἈΠ. 406. ixl μι- 

κρὰν ϑεὸν Tr. 940. δύναμιν 8 μικρὰν 

Pol. fr. IV. 8. πόλεις μικρὰς Bel. fr. 

XXV. 10. ἄλγος 8 μικρὸν Iph. A. 

1580. ἔφϑης με μικρὸν Iph. T. 669. 

φίλτρον ὁ μικρὸν φρενῶν ΠΡ ΟΣ πεν 

μικρῷ ib. 1040. παρὰ μικρὸν Her. 

296. παραινέσαι σοι μικρὸν ϑέλω 10. 

1018. εἰς μικρὸν ἥκει El. 450. λα- 

βὼν μικρὸν τῆς τύχης Tem. fr. XVI. 

2. μικρὸν σκάφος Fr. inc. B. 16. 

ἐπὶ μικροῖς An. 352. μίκρ᾽ &xsca Tr. 

993. μικρὰ rà r8 βία Mer. F. 503. 

£v τε μικροῖς, ἔν τε μὴ, -έρξεσ᾽ ὅμως 

El. 407. μικρὰ λέχη ib. 1098. cf. 

Cress. fr. IV. 4. κἀν μίκρ᾽ ἔχει τις, 

μεγάλ᾽ ἔχειν νομίζεται Aug. fr. VII. 

4. ϑεοῖσι μικρὰ ϑύοντας τέλη Dan. 

fr. XII. 6. μικρὰ σώζε Inus fr. XV. 

2. μικρὰ rd σφάλλοντα ejusd. fr. 

XVI. 2. rd μικρὰ εἰς τύχην ἀνεὶς 

Fr. inc. CXXIX. 2. 2.) Comp. a) 

ἐλάσσων. πενίᾳ ἐλάσσων Bel. fr. 

XVI. 13. τῶν ἐλασσόνων ὕπο An. 

189. ἐκ ἐλάσσονα βλάβην ib. 359. 

πόλιν ἐδὲν ἐλάσσον᾽ " Apysc Her. 364. 

πρὸς τὴν ἐλάσσω μοῖραν Antiop. ἔν. 

XVI. 2. 

MIMN 

χρέος Hec. 892. τὄλασσον ἔλαβε 
Ph. 818. τῷ πλέονι αἰεὶ πολέμιον 

καϑίςξαται τὄλασσον ib. 548. ϑαῦμα, 

ἔλασσον τἄνουμ᾽, ἢ τὸ πρᾶγμ᾽: ἔχον 

Hel. 607. ἐκ ἔλασσον " Apsoc εἰς μά- 

χὴν φρονῶν Ph. 1135. δοκῶ, τὰς 

συμφορὰς ἔχειν ἔλασσον Sup. 798. 

φρονεῖν»; ἔλασσον Fr. inc. CCXVII. 1. 

κακῶν ἐλασσόνων πειρώμεναι πόλεις 

Ῥῃ. 1024. ἐκ ἐλάσσω τῶν ἐμῶν ἔχει 

κακῶν 'Tr. 674. ἅπαντ᾽ ἐλάσσω κεῖνα 

τῶνδ᾽ ἔτλην κακὰ Her. F. 1411. 

ἔργ᾽ ἐλάσσω χρημάτων νομίζομεν Eu. 

fr. VI. 3. b) μείων. νικᾷ ὁ μείων τὸν 

μέγαν. Sup. 437. ἐπεί μοι συμφορὰ 

ἐδὲν ἂν μείων ἐγίνετο Al.559. μείων 

πόλις An. 193.. τὸ μεῖον αὔξει Bel. 

fr. XX. 7. 3) Superl. ἐλάχιτος. ἐπ᾽ 

&Aaxísow δακρύοις Iph. A. 541, τῶν 

τἀλάχιΞτα λυπεμένων Fr. inc. B. 38. 

2: 

Μίλαξ.  sejávec píXakoc ἀνϑεσφόρε 

Bac. 702. 
Mípac, nom. gigantis. Yon. 215. 

Μιμεῖσϑαι. εἰ τὰ τῶν ϑεῶν κακὰ μιμό- 

μεϑα Ton. 451. μιμείσϑαι τὸν ἄνδρα 

El. 1037. μιμδ τρόπες πατρὸς δικαία 

Hel. 946. τετράπεν μιμήσομαι λύκε 

κέλευϑον Rh. 211. 

Μίμημα. δαλδ πικρὸν μίμημα Tr. 

922. ὅσον μίμημ᾽ ἔχεις “Ἑλένης Hel. 

73. τῷ c8 μιμήματος ib. 881. μί- 

μημ᾽ ἀνδρὸς Her. F. 294. μυδροκτύ- 

πων μίμημα 10. 992. ᾿Ολύμπε καλά- 

μοις μιμήματα πλέκων lph. A. 578. 

ἃ φᾶσ᾽ ᾿Εριννῦς ἱέναι μιμήματα Iph. 

T. 294. "EpuySovís r8 πάλαι μιμή- 

para lon. 1429. ὀνείρων ἕρπομεν 

μιμήματα JEol. fr. XVIII. 3. 

Μιμητέον Hip. 114. 
Míuvew. | 808 αἰδὼς “Ἑλλάδι τᾷ pey&- 

λᾳ μίμνει Med. 440. μίμνει κατ᾽ οἷ- 

xov lon. 513. μίμνε An. 1267. δὲ 

Iph. A. 1344. ἐν παρϑενῶσι μίμνε 

σοῖς Ph. 202. μίμν᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν μίαν 

Med. 355. ἐν δόμοις μίμνειν Iph. T. | 

ἔνϑ᾽ ἐμίμνομεν | 1210. cf. Tr. 645. 

σὸν dk ἔλασσον, ἣ κείνης, τες μέγαν Hec. 224. 

Or. 1475. φυλακὰς ἔχων ἔμιμνον 

An. 962. 
Μιμνήσκειν. ἔμνησας, ὅ pa φρένας 

ἥλκωσεν Al. 881. ἵνα μνήσῃ (Z sing. 

aor. 1. conj. med.) πατρὸς Iph. A. 

667. μεμνήμεϑ᾽ εἰς κίνδυνον ἐλϑόν- ὦ 
- , 

εἰ τῆς TEKBOT]C 

τὰ - 
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τῆσδε μέμνηται τί pe ib. 992. οἷον 
ἡβήσαντά σε μεμνήμεϑ᾽ ἡμεῖς Mer. 
741. 8 βακχεύσας μέμνημαι φρένας 
Her. F. 1122. à Τροία ἀμ πατέρος 
μέμναται El. 189. ὡς τάχιτα τῆς 
πάλιν μέμνησ᾽ ὁδδ Or. 125.. μέμνησο 
μητρὸς Àn. 416. μέμνησ᾽ ἀκέσας Rh. 
522. ἄλλα Aóys μέμνησο Hel. 119. 
μέμνησο τότων Epist. IV. μεμνῆσϑαι 
πόνων And. fr. X. 2. τῶνδε μεμνη- 
évec Sup. 1108. yáua μεμνημένες 
ph. A. 840. μεμνημένοι Her. 315. 
πατρὸς μεμνημένοι λύμας ib. 470. ἐν 
8 καλῷ ἐμνήσϑην ϑεῶν Or. 578. ὧν 
.8 μνασϑεῖσα El. 745. τῶνδ᾽ ἐγὼ 
μνησϑήσομαι Med. 933, ὡς πολλὰ 
σῶν κακῶν μεμνήσομαι Hip. 1461. 

Μῖμος. τετράπεν μῖμον ἔχων ἐπὶ ϑηρὸς 
.Rh. 256. 
Mu, pro αὐτὸν et αὐτὴν, passim per 
totum Euripidem. 

Μινύαι, nom. gentis ab Hercule de- 
victe. Her. F. 50. 220. et 560. 

Μιξοβάρβαρος Ph. 140. 
Mi£ó 3p. μιξόϑηρας φῶτας Ion. 1161. 
Μιζοπάρϑενος Ph. 1030. 
Μισεῖν. μισῶ γυναῖκας ἀνοσίος Or. 
517. μισεῖ ὁ ϑεὸς τὰς ἄγαν προϑυ- 
μίας, μισὅσι δ᾽ ἀτοὶ ib. 707. Sq. ἐμὸν 
πόσιν μισῶ Med. 311. μισεῖν τὸ 
σεμγὸν Hip. 93. μισῶ τὰς σώφρονας 
μὲν ἐν λόγοις, κ. τ. A. ib. 413. σοφὴν 
μισῶ ib. 640. μισεῖν σε φήσεις τήνδε 

3b. 902. μισεῖ (sc. με) γαῖα Φϑιὰς 
An. 920. μισεῖ ὑβριτὴν λαὸν Sup. 
728. óc μισῶ σ᾽ ἔχων ib. 1108. μισῶ, 
ὅσοι χρήζοσιν ἐκτείνειν βίον ib. 1109. 

Ομισθσι τὰς aivávrac Iph. A. 980. 
μισῶ φίλοισιν ὕτερον βοηδρομεῖν Rh. 
998. μισεῖς τε λίαν, καὶ φιλεῖς, ὃν ἂν 
τύχῃ Tr. 08. μισεῖ, à μὴ ταῦτα μέλει 
Bac. 424. μισῶ τὸν ἀσκὸν Cy. 527. 
μισεῖ "Ἑλλὰς πᾶσα τὴν Διὸς κόρην 
-Hel.80. μισεῖ ὁ ϑεὸς τὴν βίαν ib. 
909. ἐσϑλὲς μισεῖ Ion. 628. μισεῖ 
9 ἁ Δᾶλος ib. 919. τὰ ἐχϑρὰ μισεῖν 
Her. F.586. τὸ λυγρὸν $óvióv τε yij- 
pac μισὼ ib. 650. ἣν ἀξίως μισεῖν 

-Exetc El. 1016... αἱνεῖσϑαι δυστυχῶν 
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Χ, 8. πῶς μισῶ ycXotec Melan. fr. 
ΧΧ. 8, μισῶ εὐάγκαλον τόξον Phaéth. 
fr. XI. 1. κακὲς μισεῖ Tem. fr. VI. 3. 
μισῶ γυναῖκας Fr. inc. LIV. 1. μισῶ 
σοφιτὴν eorund. CXI. μισῶ πολίτην 
Fr. inc, B. 32. 1. μισῶν ματέρα Or. 
571. μισῶν ὄποτ᾽ ἐμπλησϑήσομαι γυ- 
vaixac Hip. 664. μισῶν rà μὴ δίκαια 
An. 668. οἱ πέρα μισᾶντες Fr. inc. 
D. 45. 2. πᾶσαν μισᾶσ᾽ (i.e. 8ca) 
Ἑλλάδα Iph. T. 1187. ἄγαλμα μι- 
c8v πατρίδα An. 246. ὃν ἐμίσησα 
ἐδέποτε Epist. V. ϑεοί σε μισήσειαν 
Or. 130. cf. v. 618. ἐμαυτῆς δεσπό- 
ταις μισήσομαι Tr. 09. τῶν ἀδυνά- 
των ὕπο μισησόμεσϑα Ion. 597. cf. v. 
611. μισόμεθᾳ ib. 400. μισόμεϑ᾽ 
8rwc, ὥστε μὴ προσεννέπειν Or. 428. 
μισῇ πρὸς Sev ib. 530. μισεῖται 
ἀνόσιος γυνὴ El. 645. μισόμενον 
πρὸς τῶνδε Her. 1001. πόσει μισε- 
μένην An. 88. οἶδά σοι μισεμένη ΤΥ. 
898. Τροία πόλεων ἔκκριτον μισεμένη 
ib. 124]. ἄλγιςτόν ἐςι ϑῆλυ μισηϑὲν 
γένος Melan. fr. XXVI. I. 

Μίσημα. μίσημα πᾶσιν Hip. 407. Κύ- 
πριδος μίσημ᾽ ᾿Αρκὰς ᾿Αταλάντη Me- 
leag. fr. VI. 4. 

Mio Sóc. μισϑός ἐΞξιν ὅτος ἀνδρὶ δυσ- 
σεβεῖ Hip. 1050. μισϑὸν δόντα An. 
610. κακῆς γυναικὸς μισϑὸν ἀποτίσαι 
Iph. A. 1169. τοιόνδε μισϑὸν κατα- 
λιπὼν ib. 1179. μισϑὸν ἐκ αἰσχρὸν 
λαβὼν Iph. T. 593. «πἄξιον μισϑὸν 
φέρεσϑαι Rh. 162. τάξαι μισϑὸν ib. 
165. τῶνδε μισϑὸν παῖδ᾽ ἔχεσ᾽ ἐν 
ἀγκάλαις ib. 948. μισϑὸν ἔχεις Hel. 
977. δίδωσι μισϑὸν Εὐρυσϑεῖ μέγαν 
Her. F. 19. εὐδαιμονοίης μισϑὸν ἡδί- 
των λόγων El. 231. μισϑ τὲς γάμες 
oveu£vn ib. 1090. πλεῖτον μισϑὸν εἰς 
χεῖρας λαβὼν Bel. fr. IX. 29. πλείω 
μισϑὸν μείζονος τόλμης ἔχων ib. 4. 
μισϑὸν λαβᾶσαι τῶν ἐμῶν τὰ φίλτατα 
Cresph. fr. X. 2. λόγον δίκαιον μι- 
σϑὸν ἂν λόγε φέροις Fr. inc. XCIII. 
l. μισϑὸν ἐκ ἀηδῆ, ἐδὲ ἄπονον, ἀνα- 
πράσσεσϑαι Epist. V. μισϑὲς φέρειν 
Bac. 257. 

ἐγὼ μισῶ  Alcmen. fr. IX. 3. μισῶ Μῖσος. τὸ Τροίας μῖσος ἀναφέρων πα- ὄντως, οἵτινες φρονϑσι κ. τ. A. Ar. fr. 
XXV.2. τὴν ἐναντίαν (se. γνώμην) 
Bec» Er. fr. II.10. .ἀκόλαξαὰ ἤϑη 
μίσει 0. 28. τὰ αἰσχρὰ μισεῖ Inus fr.| 

τρὶ Or. 432. μίσει ἀνδρὸς λόγοισιν 
ἥσϑην τοῖσδε Hip. 1257. γέλωτα ἐξ 
αὐτῶν καὶ μῖσος ὠφλίσκανον Epist. V. 
9 μῖσος Med. 1323. et Her. 52. et 
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941: ὦ μῖσος εἰς Ἕλληνας Iph. T. 

525. 

Míroc. μίτον ἀμφιπλέκειν ἀράχναις 

Er. fr. VI. 1. 
Mírpa Bac. 831. ὑπὸ μίτρᾳ ib. 927. 

μίτραν κόμας ἄπο ἔῤῥιψεν ib. 1113. 

πλόκαμον ἀναδέτοις μίτραισιν ἐῤῥυϑμι- 

ζόμαν Hec. 924. 8 μίτραις σὲ γυνὴ 

δέξατο El. 162. 

Mrapociva, dor. pro μνημοσύνη. κε- 

λαδῶ μναμοσύναν Her. F. 679. 
MvácSa, unde μέμνημαι, vid. μιμνή- 

σκειν. 
Μναςεύειν, dor. pro uygs.. μναςευϑεῖσ᾽ 
ἐξ "Ἑλλάνων Iph. T. 208. 

Mvsía. κακῶν μηδαμῶς μνείαν ἔχειν 

Ph. 467. ὥς σα κάρτα νῦν μνείαν 

ἔχω Med. 328. ἐν εὐχαῖς δδαμβ 

μνείαν ἔχει, sc. ἐμᾶ Bac. 40. 
Μνῆμα. προσελϑεῖν μνῆμα Or. 118. 

ματέρος μήτ᾽ ἴδοιμι μνῆμα ib. 790. 

πῶς μνῆμα δέξαιϑ᾽ £y ; ib. 1058. ἀμφὶ 

μνῆμα r8 Ζήϑε Ph. 147. «8 ϑήσεις 

μνῆμα; Sup. 937. βωμὸς ϑεᾶς μοι 

μνῆμα lph. A. 1445. ἀμφὶ μνῆμ᾽ 

᾿Αχιλλείϑ τάφο Tr. 89. ὁρῶ μητρὸς 

μνῆμα Bac. 6. 03i ϑύρσος μνῆμ᾽ ἀνά- 

κειται ib. 1384. Πρωτέως μνῆμα Hel. 

64. cf. v. 322. 473. 967. et 1181. 

πέτροις λεύει μνῆμα λάϊνον πατρὸς 

El. 328. ἔνερϑε σεμνῶν μνημάτων 

᾿Αμφίονος Sup. 663. παιδὸς ἐν οἴκοις 

κεῖται μνήματα ib. 973. 

Μνημεῖον. 570 ἔχω σέϑεν μνημεῖον 

Iph. A. 1240. μνημεῖα ὅρκων Sup. 

1203. ταῦτα μνημεῖά ue διὰ μακρθ 

Iph. Α. 1398. ἐπέϑες μνημεῖά μοι Iph. 
T. 702. μνημεῖα---τάφῳ ib. 821. 

Μνήμη. τάφε μνήμην τίϑεσϑαι Ph. 

1579. τέκνοις μνήμην παραγγέλλον- 
rac ὧν ἐκύρσατε Sup. 1172. μνήμην 

σώζομαι «ρατεύματος Iph. A. 302. 

μνήμην εἶχον ᾿Αγαμέμνονος ib. 1103. 

τέτων τῶν λόγων μνήμην ἔχω ib. 1231. 

γεκρῶν δδενὸς μνήμην ἔχων Hel. 1599. 

μνήμην παλαιὰν ἀνεμετρησάμην τινὰ 

Ion. 250. πόνων σῶν βκέτι μνήμην 

ἔχεις ; Her. F. 1410. 

Μνημονεύειν. μνημονεύων dó£v, ὧν 

ἐχρῆν φίλον Fr. inc. LXXXV.2. ἐμ- 

γημόνευσε παλαιὰ γείκη An. 1165. 

μνημονεύσεϑ᾽ (i. e. εύσεται) 3) χάρις 

Her. 335. 
Μνηςεύειν. μγήΞτευε πολλὰς Al. 723. 
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μνηΞτεύω yápec ἐκ ὄντας Iph. A. 847. 

cf. v. 841. ᾧ ἐμὲ μνήςευον El. 313. 
M»ássvua. ὦ kakà μνηΞξεύματα Ph. 
583. ἄλλης ἐκπόνει μνηΞξεύματα γυ- 
ναικὸς Hel. 1530. 

Μνητήρ. μνητὴρ Ἑλένης Hel. 98. 
μνηςῆρες An. 024. cf. Iph. A. 52. 59. 
68. et 392. et El. 21. 

Μογεῖν. μογᾶντα πλευρὰ Al. 852. | 

Μογερός. ὦ παῖ παιδὸς poysps Tr. ; 

785. μητρὸς μογερᾶς ib. 778. ἄχεα 

μογερὰ Med. 205. 
Μόγις. ὡς ἐξένευσα μόγις Cy. 573. 

ἡλίδς μυρίες μόγις διελϑὼν Hel. 659. 
κατεῖπ᾽ ἀναγκασϑεὶς μόγις Ion. 1215. 

ἐκ κακῶν πρὄλαβον μόγις πόδα ib. 
1258. 

MóSov Bac. 1058. vid. not. 
Μοῖρα. παρ᾽ ἐλπίδα μοῖρα βαίνει Or. 
976. ϑανεῖν αὐτῷ μοῖρα Δελφικῷ 

ξίφει ib. 1656. πολυπόνῳ μοίρᾳ Ph. 

160. ποίᾳ μοίρᾳ ἔλιπον φάος; ib. 

1547. τίνι ὥλετο μοίρᾳ ib. 1559. ὅπε 

μοι μοῖρα 10. 168]. πολλὰ ἁμετέραν 

ἀνδρῶν τε μοῖραν εἰπεῖν Med. 431]. 

πῶς ἄδακρυν μοῖραν σχήσεις 5 1b. 861. | 

μοῖραν Saváre προσλήψεται ib. 987. 

μοίρας ὅσον παροίχῃ ib. 995. τέκνων 

ἄροτον αὐτόχειρι μοίρᾳ κτενεῖς ; 10. 

1281. ἔχει μοῖραν Hip. 988. et ἔχεις ᾿ 

μοῖραν ib. 1430. εἴϑε μοι ϑεόϑεν τάδε 

μοῖρα παράσχοι ib. 1112. dà Est μοί- 

pac ἀπαλλαγὴ ib. 1256. ἐκ οἶσϑα, 

μοίρας ἧς τυχεῖν αὑτὴν χρεών; ΑΙ. 

520. ἐχϑρῶν ἀνδρῶν μοιραν εἰς ἀνα-τ | 

spojijv δαίμων δίδωσι Δπ, 1008. εἰς. 

ἕν μοίρας συνέκυρσας 10. 1173. τάφϑ 

τε μοίρας καὶ κτερισμάτων λαχεῖν 

Sup. 309. τὸν εὐτυχῆ---ἄν τις αἴρῃ 

μοῖρα ib. 609. χωρίς τινα τῶνδ᾽ ἴσχε, 

σα μοῖραν ib. 970. ἕτερον αἰῶνα xat. 

μοῖραν οἰκήσομεν Iph. A. 1508. ὁποίας. 

ἐκ ϑεῶν μοίρας κυρεῖ ib. 1605. er 

εὐτυχίᾳ τῆς σωζομένης μοίρας Iph. T. 

1491. xAápe κατὰ μοῖραν Rh. 545. & 

564. "Apsec μοῖραν μεταλαβὼν ἔχει 

τινὰ Bac. 302. παρὰ δ᾽ ἄλλον γ᾽ ἄλλα 

μοῖρα διώκει Her. 612. μοῖρα τελεῦ- - 

σιδώτειρα ib. 899. ὦ μοίρας σᾶς Hel | 

213. ἄλλαν μοῖραν ἔκραινε ib. 1334. 
4 ἀγαϑᾷ μοίρᾳ Ton. 153. τέκνα λυσσάδι 

συγκατειργάσω μοίρᾳ Her. F. 1024. 

μεγάλη Svgroic μοῖρα El. 69. ἃ μοῖρα 

Ζεύς τ᾽ ἔκρᾳνε a8 πέρι ib. 1248. πε- 
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᾿πρωμένην μοῖραν ἐκπλήσας 
1200. 
ib. 1301. πρὸς τὴν ἐλάσσω 
Antiop. fr. XVI, 2. 
τὸ μὴ 
XII.3. ὦ μοῖρα Ph. | 

: et Iph. A. 1136. 
Her. F. 456. 
πεπλήξεται Hip. 894. 
ἡ ̓ ν μέσῳ σώζει πόλεις Sup. 244. 
Μοῖραι, Parce, dez sic 

et 34. Iph. T. 207. 
fr. II. 
otpíótoc. ἐν ταυτῷ 

[ φϑιμένες Epig. I. 4. 
ολεῖν. κακὸν τᾷ Σιμεντίδι γᾷ ὀλέ- 

ϑριον ἔμολε Heec. 642, ἀνὰ κέλαδος 
ἔμολε πόλιν ib. 928. ἐφ᾽ ὅ, τι χρέος 
ἐμόλετε Or. 151. διὰ σάρκα ἐμὰν 

- ἔλεος ἔμολε ματρὸς Ph. 1994. διὰ 
λεπτοτέρων μύϑων ἔμολον Med. 1082. διὰ πύλας ἔμολεν, ἔμολέ σοι βοὰ Hip. 
587. 54. διὰ πυρὸς ἔμολον El. i182. μόλετε πρὸς ϑεῶν Hec. 1093. μόλε ᾿κατάπτερος---ἐπὶ δόμον Or. 178. μόλε 
πρόδομος Ph. 303. à μόλε φίλοις 

, ἐπίκορος An. 509. μόλε τοξήρης Rh. 
220. ὅπως ἐς γῆρας μόλοι Xl. 53. 
μόλοι, ὡς ἐγὼ χρήζω μολεῖν Hel. 

BI2I7. εἰς ὕποχτα μὴ μόλοις ἐμοὶ El. 
945. εἰς ταῦϑ'᾽ ὅταν μόλητον Ph. 
588. μὴ τῶν πάροιϑε μέμψιν εἰς μέ- σον μόλῃ Ion. 1558. εἰς πάτραν μο- 
λεῖν Hec. 541. δεῦρό γ᾽ ὡς σὲ κρυ- Φίως ἐζήτει μολεῖν ib. 993. βέλῃ 
τάφον μοι πρὸς κασιγνήτης μολεῖν ; 
Or. 94. ἐπίκορον μολεῖν τοῖς δεομέ- 
γοισι ib. 1226. τειχέων ἔσω μολεῖν Ph. 269, πρὶν κίνδυνον εἰς ἅπαξ μο- 
λεῖν ib. 730. πρὶν εἰς φῶς ματρὸς ἐκ γονῆς μολεῖν ib. 1591. δόξασά ma ἢ Πανὸς ὀργὰς, ἤ τινος ϑεῶν μολεῖν Med. 1172. μολεῖν κατὰ γαίας A], 
106. 8k ἔςι τὰς ϑανόντας ἐς φάος μολεῖν ib. 1079. διὰ μάχης μολεῖν πᾶσιν ᾽Λργείοις Iph. A. 1392. cf. Her. .F. 220 πρὶν φάος μολεῖν χϑόνα Rh. 
229. λόγχην πρὶν διὰ ς“έρνων μολεῖν "ib. 684. μολεῖν εἰς κατασκοπὴν Bac. 836. ἀρκύων μολεῖν ἔσω Cy. 195. ὥφελες εὐτυχέτερον μολεῖν Her. 248. πρίν σοι ϑάνατον ἐκ κείνων μολεῖν Yon. 846. εἰς ἀνδρὸς ὄψιν μολεῖν Dan. 24. ἐς εὐνὴν μολεῖν Antiop. fr. 

φόνα ib. 
μοίρας ἀνάγκης ἡγεῖτο χρεὼν 

μοῖραν 
τὴν μοῖραν εἰς 

χρεὼν παραςρέφων Melan. fr. 
) 589. An. 1082. 

ὦ μοῖρα δυστάλαινα 
δυοῖν μοίραιν ϑατέρᾳ 

τριῶν μοιρῶν 

2) 
dictz. A]. 12. 

Bac. 99. et Pelei 

φέγγει μοιριδίῳ 
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XXX. 3. πᾶς τις εἰς σὲ [βόλετ᾽ ἀν- 
ϑρώπων μολεῖν Fr. inc. LXXVIII. 2. 

ξένον karékrac σὴν μολόντ᾽ ἐφ᾽ ἑτίαν 
Hec. 1216. ἀϑλίως πράσσασιν tü- 
τυχὴς μολὼν Or. 440, μὴ 9€ ἔχϑρας 
τῷδε καὶ φόνε μολὼν Ph. 482. OC εἰς 
λόγες συνῆψα ἸΠολυνείκει μολὼν ib. 
709. σὺν πατρὶ μολὼν ποδὶ Hip. 661. ἘΝ , » - , , T.V εἰς ἔρωτα τῆσδε κηδείας μολών; 
Sup. 137. δρυμὸν ἔνϑηρον μολὼν 
Rh. 289. εἰς ἄδο μολὼν ib. 915. 

τ᾽ ἐς ὄρφναν μολόντα 
Her. Ἐ, 858. ἐς φάος μολὼν ib. 524. 
€ φάος μολὼν πατρὶ 10. 581. κατὰ 
χϑονὸς μολὼν 10.1158., ἐπ’ Αἰνέαν.--.. 
"μολόντε Rh. 586. πρὸς ϑρόνες ἔσω 
μολόντες Or. 1408. ἥβης τέλος μο- 
λόντας Med. 921. τῶν ἠθάδων φίλων 
véot μολόντες εὐπειϑέξεροι An. 820. 
πάλιν μολᾶῦσα δεσποτῶν χέρας Iph. 
Fi d421..: veet μοι μολὸν τέκνον 

""Ayau£uvovoc Iph. A. 602. δόξας 
ἀσήμες πολεμίων μεμβλωκότων, pro 
μεμοληκότων Rh. 629. vid.not. - 

Μόλιβδος τηκτὸς An. 266. 
Μόλις Ph. 1430. μόλις φανεὶς ib. 317. 
πυκνὴν βαίνων ἤλυσιν μόλις περῶ ib. 
851. μόλις φϑάνει ϑρόνοισιν ἐμπε- 
σθσα Med. 1169. ἐπήσπευσον μόλις 
Tr. 1275. ὁρμᾶται μόλις Bac. 880. 
μόλις τόδ᾽ ἐξερευνήσας φέρω ib. 1298. 
μόλις πάντα δρῶντες Her. 841. ϑέ-. 
λοσαν 8 μόλις καλεῖς Hel. 341. ἐσώ- 
Sov μόλις lb. 419, μαςεύων σε κιχάνω 
μόλις ib. 6038. ὃν μόλις ποτὲ λαβᾶσα 
1b. 902. ὥσϑ᾽ ἐξορᾶσϑαι ῥόϑια χερσό- 
Sey μόλις ib. 1285. μόλις προβαίνεσ᾽ 
ἡ τύχη El. 403. 

Μολοσσία γῆ An. 1 
vers. 1249, 

MoXocoot. 
597. 

ἹΜολπὴ, vel dor. μολπά. τοίαν ἔλιπες 
μολπὰν μελέων ἀοιδοῖς ΑἹ. 458. χαί- 
pso εὔφρονι μολπᾷ 10. 590. τᾶς εκ 
εὐμέσε μολπᾶς Iph. Tio 45; ὅπως 
ἐξάρξω ᾿γὼ μολτὰν Ἔτι 149. “ἐπ᾽ εὖ-.. 
τυχεῖ μολπᾷῷ Her. F. 349. παρὰ Xé- 
λυος ἑπτατύνε μολπὰν ib. 684. μολ- 
πᾶν ἄπο --- καταπαύσας Hec. 917. 
τάδε κέρδος ἀκεῖσϑαι μολπαῖσι βροτὸς 
Med. 200. ἅδε μολπὰς ἐκχέω δα- 
Kpvppósc Sup. 773. τὰν ἐν μολπαῖς 
αἴδας ὑμνεῖ Iph. T. 184. πόσιν κε. 

y! - “τὸν γᾶς ἐνέρων 

245. et sine γῆ 

αἰϑέρα τὰν Μολοσσῶν AI. 

t 
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λαδεῖς ἀεὶ μολπαῖς ib. 1093. χορῶν 

μολπαὶ Her. 780. μολπαὶ ηὔξοντ᾽ 

ἐραταὶ El. 718. μολπαῖσιν ἡ σϑεὶς 

Απέϊορ. fr. XXIX. 3. et fr. inc. 

AMONUNSVSO 

Μομφὴ, et dor. pop à. ἕν σοι μομφὴν 

ἔχω Or. 1009. σοὶ μομφὰν αὐδάσω 

lon. 885. ὥστε μοι μομφὰς ἔχειν Ph. 

780. μομφὰς &k ὑπὸ σπλάγχνοις 

ἔχειν A]. 1012. 

Μονάμπυκος. μονάμπυκον ψήχων 

ρην Hel. 1583. 

Mováp vé. μονάμπυκας πώλες ΑΙ. 

430. μοναμπύκων φάλαρα Sup. 586. 

μοναμπύκων ἄναξ ib. 680. 

Μοναρχία Hip. 1015. μοναρχίας ἐκ 

ἄξια An. 9866. κατέτησ᾽ αὐτὸν εἰς 

μοναρχίαν Sup. 352. ὀλίγῃ £v πόλει 

μοναρχίᾳ Aug. fr. VII. 2. 

Movác. ἐπακτίαν ὡσεὶ pováó ἔρημον 

ἦσαν ἐναλία κώπας An. 855. pováó 

ἔχεσ᾽ ἐρημίαν Dac. 609. 

Μονή. χάριν μονῆς ἔχων Τι. 1129. 

διελϑὼν εἰς βραχὺν χρόνον μονῆς Her. 

F. 957. 

Μόνιμος. ὁ μέγας ὄλβος ὁ μόνιμος ἐν 

βροτοῖς ΟΥ. 340. 

δέ- 

Μονογενής. μονογενδς ἀφ᾽ αἵματος 

Hel. 1701. 

Movoóépkrac. Κύκλωπι τῷ μονοδέρκτᾳ 

Cy. 78. 
Movókeroc ἀνὴρ Hel. 1139. 

Movopárop Ph. 1518. 

Μονομαχεῖν Ph. 1226. εἰς ἀγῶνα po- 

νομαχϑντ᾽ ἀλκὴν δορὸς ib. 1372. 

Mevopáxoc. μονομάχον ἐπὶ φρέν᾽ ἐπη- 

λυϑέτην Ph. 1909. μονομάχϑ δ ἀσπί- 

δος Her. 819. μονομάχῳ δορὶ Ph. 

1335. 

Μονόπαις Al. 909. 

Μονόπεπλος Hec. 933. 

MovóreoNoc. μονόπωλον εἰς ἀῷ Or. 

1004. 
Μόνος Hec. 80. . μόνος συνάψω συγ- 

γόνῳ τῷ ᾿μῷ μάχην Ph. 1236. οἶκον 

οἰκήσω μόνος ib 1237. ἃ σοῖϊ ταν, 

ἦλϑε δὴ μόνῳ κακὰ Hip. 834. παῖς 

póve παιδὸς μόνος An. 1084. μόνος 

μόνοισιν ἐν δόμοις ἀναςρέφῃ ib. 1222. 

μόνος μάχεσϑαι πολεμίοις ϑέλω Rh. 

488. ἐμοὶ μόνος μόνῳ μάχῃ συνάψας 

Her. 807. ἦ μόνω πάροιϑε δῆτα 

ταῖσδ ἐφέτατον πύλαις: Iph. A. 862. 

μόνῃ κατεῖπέ μοι Hec. 243. τὴν τύ- 

Μονᾶσϑαι. 

΄Ν N , , 

τι παίδων μὴ πάϑω povspevoc 

Μόρος. 

Μόρσιμος. 
παρεὶς τὸ μόρσιμον Al. 942. 

ΜΟΡΣ 

ραννον ἀνϑρώποις μόνην 10. 816. εἰ 

φεύξομαι---σὺν τέκνοις μόνη μόνοις 

Med. 513. μόνα αἰῶνα διάξεσα Ph. 

1521. ὦ μόνα γυναικῶν Al. 462. 

ἡμεῖς μόναι Hec. 1018. πλὴν τὸ kar- 

ϑανεῖν μόνον ib. 356. etc. 

MovósoNoc Al. 408.  govozóNe δορὸς 

Ph. 749. 
Movórtkvoc. μονοτέκνε Πρόκνης Her. 

F. 1021. 
Μονοτράπεζα ξένια Iph. T. 949. 

Movórpomoc. βοτῆρα ἀμφὶ μονότροπον 

νεανίαν An. 281. 
c8 μονέμενος Al. 381. 

δεσποτῶν μονόμενος Rh. 871. λύπῃ 
Her. 

F. 1388. μονωϑεὶς σῆς δάμαρτος ΑΙ. 

297. cf. v. 650. ἄνευ τύχης πόνος 

μονωϑεὶς ἐκέτ᾽ ἀλγύνει βροτὲς St. fr. 

V. 2. 
T2109 $9 LEAN ^ N 

μονωϑεῖσ απὸ πατρος και μη- 

τέρος Iph. A. 669. ] 

MovóxaXoc. μονόχαλα ὑπὸ σφυρὰ Iph. 

A. 225. 

Μόνωψ. τὸν μόνωπα παῖδα γῆς Cy. 

644. οἱ μόνωπες ποντία παῖδες Se8 

10. 21. 
Μόριον. μέγ᾽ ἀναλώσας Ψυχῆς pópuov 

An. 542. 
τίνι μόρῳ ϑνήσκεις ; Hec. 695. 

et r. p. Svijoket Bac. 1039. παιδὸς 

γνᾶσα ϑανάσιμον μόρον Hec. 1145. 

ςένω γε τὸν Κλυταιμνήτρας μόρον Or. 

77. τὸν αὐτὸν ἐκ ἀποίσεται μόρον 

Ph. 598. ἐκ ἤρκεσέ σοι μόρον ᾿Αδμήτϑ 

διακωλύσαι; ΑΙ]. 338. μόρος ἄποτμος 

πλάϑει ib. 116. ἐκφεύγει μόρον An. 

381. ἣν ὑπεκδράμῃς μόρον 10. 41523 

pópe παράτροπον μέλος ib. 527. σ 

παιδὸς παιδὶ πορσύνων μόρον ib. 1064. 

ἐπὶ μόρῳ ϑανατόεντι Iph. A. 1288. : 

Iph. T. 681. n δόξω ῥάψαι μόρον cot 

καταφϑίμενον Θρῃκὶ μόρῳ Rh. 378. 

δεῖ νιν τῷδε κατϑανεῖν μόρῳ 10. 517. 

καρανιΞτὴς μόρος ib. 817. τοδ᾽ ᾿Αϑάνα 

παντὸς αἰτία μόρϑ 10. 938. ἐμοὶ ἔδοξε 

τὸν ἐν Τροίᾳ μόρον 

876. ὁρᾷς τὸν ᾿Ακταίωγος ἄϑλιον μό- 

pov Bac. 337. sk ἂν δυναίμην σῷ 

“Ἑλένης ἐᾶσαι Tr. | 

mapesávac μόρῳ Her. 564. διαφυγεῖν. 

μόρον Hel. 1088. τὸν παῖδα χερσεύει 

μόρος Pol. fr. I. 3. 
μορσίμες 

μὲ Sá- 

We, ἃ τὸ μόρσιμον Her. 1030. τὸ 

σφαγὰς Rh. 636. . 
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μόρσιμον σώσασα Hel. 619. 

615. 
Μορφή. πῶς οἶσϑα μορφῆς τῆς ἐμῆς 

᾿ς μετάτασιν; Hec. 1266. μορφῆς ἐπῳ- 
δὸν ib. 1272. μορφῇ 8k εὐωπὸς Or. 

—916. μορφῆς τύπωμα Ph. 165. ταὔτ 
ἔχεσ᾽ ᾿Αλκήςιδι μορφῆς μέτρ᾽ ἴσϑι ΑἹ. 
1066. 
Iph. A. 822. παρῆν ὁρᾷν 8 ταὐτὰ 
μορφῆς σχήματα Iph. T. 292. μορφῆς 
πέρι Tr. 975. μορφὴν ἀμείψας ἐκ 
S3e8 βροτησίαν Bac. 4. μορφὴν ἐμὴν 
μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν ib. 54. 
πρέπεις Ἰζάδμο ϑυγατέρων μορφῇ μιᾷ 
lb. 915. μορφῆς ϑέλεσαι διαπεράνα- 
σϑαι κρίσιν Hel. 26. ἄγριος μορφὴν 
lb. 552.4 ποῖόν τι μορφῆς σχῆμ᾽ ἔχε- 
cav ἀγρίας ; lon. 992. μορφὴν ἔχον 
τίνα ; ib. 1420. μορφὴν ἰδίαν ἀπέ- 
δειξε Chry. fr. VIL 14. Spavóc τε 
yaiá τ᾽ ἦν μορφὴ μία Melan. fr. XXII. 
2. ἀνϑρώποισι πᾶσιν ai τύχαι μορφὴν 
ἔχοσι Pal. fr. III. 2. 2) dor. μορφά. 
ἔριν μορφᾶς Iph. A. 184, γεκρᾷ μορ- 
φᾷ lr. 192. μορφᾷ ϑηρᾶν Hel. 384. 
ἵνα ϑεαὶ μορφὰν ἐφαίδρυναν ib. 683. 
μορφᾷ μόνον ηὔχεις ib. 1384. 3) 
plur. πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων 
Al. 1162. An. 1285; Bac. 1386. et 
Hel. 1704. πεσσῶν ἡδομένες μορ- 
φαῖσι πολυπλόκοις Iph. A. 196. ty 
ὡὐτὸς λόγος ἔχῃ μορφὰς δύο ἜΤ. 
1265. μορφαὶ (sc. τῶν συμφορῶν) 
διαφέρεσιν lon. 382, εἰς ἄλλας βιότεα 
“μορφὰς κάτεισιν ib. 1068. βρότειαι 
πημάτων ὕσαι τύχαι, ὕσαι τε ορφαὶ 
Antiop. fr. XXI. 9. μορφὰς (ἃ im 
Ὑραμμάτων) λέξω "Thes. fr. V. 9. 
πολλαῖσι μορφαῖς οἱ ϑεοὶ σοφισμάτων 
σφάλλεσιν ἡμᾶς Fr. inc. CXV. 1. 
Μόρφωμα. γυναικομίμω διαπρέπεις 
μορφώματι Antiop. fr. XXXV. 9. 
E" μορφώματ᾽ ὄρνιϑος λαβὼν Hel. 
19. 

Μορφώτρια συῶν Tr. 437. 
Μύσχιος. μοσχίαν τρίχα τεμὼν El. 

ἊΝ 
Μύσχος. τετρασκελὴς μόσχος Ph. 643. 
τόνδε μόσχον νεαγενῆ (de infante hu- 
mano) Iph. A. 1623. γέος ὁ μόσχος 
(de catulo leonis, vel potius de Pen- 
theo juvene, quem mater furibunda 

τῷ Me- 
γέλεῳ ϑεῶν πάρα---ἐεὶ μόρσιμον ib. 
1092. μόρσιμα ὄτι φυγεῖν ϑέμις Her. 

x o5 

μορφὴν εὐπρεπῆ κεκτημένην 

Μόναρχος, Ροδέ. pro μόν. 

Μαενύχιος. 
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pro leone habitum discerpserat) Bac. 
1183. μόσχον ὀπτὸν Cy. 324. ἔσφαξ᾽ 
ἐπ᾿ ὥμων μόσχον ἘΠ. 813. λαβὼν 
μόσχεα πόδα ib. 822. ἐρείων ἐκ μό- 
σχὼν Iph. T. 163. “ἠλλάδσεξο $Soy- 
γὰς μόσχων ib. 293. ἀγελαῖα [οσκή- 
para μόσχων Dac. 677. ὄχον μόσχων 
ib. 1331. sed vid. not. μόσχων r£- 
βειναι σάρκες Cress. fr. IX. 4. 2) 
μόσχος, ij. θριϑρέπταν μόσχον Hec. 

9. σκίρτημα μόσχε σῆς (de Po- 
lyxena) ib. 526. stipoc &ca μόσχος 
(de Hermione) An. 712. ὀρέων μό- 
σχον ἀκήρατον Iph. A. 1083. οἵ μ᾽ 
ὥστε μόσχον---ἔσφαζον lph. T. 359. 
μόσχον, ἃν λίποιτ᾽ οἴκοις Hel. 1492. 
Tóaíaw παρὰ μόσχοις Iph. A. 575. 
μόσχες ὀρόσας εἰς μέσας Iph. ΤΟΣ, 
νεμομέναις χλόην μόσχοις ἐπῆλϑον 
Bac. 735. μόσχες ἀμέλξας Cy. 
388. 

γυμνητῶν 
μόναρχοι Rh. 31. 

Mevvxía ἐπ᾽ ἀκταῖς Hip. 
760. 

M8oca. μέλπῃ μϑσαν Ph. 795. ἄλυ- 
pov ἀμφὶ μᾶσαν ib. 1035. μᾶσαν ἐπὶ 
καλλίένικόν τ᾽ ἐράνιόν τε ib. 1719. λύ- 
πας μόσῃ καὶ 9aic παύειν Med. 196. 
£c. M8ca καὶ ἡμῖν 10. 1085. Μᾶσα 
ἀῦπνος Hip. 1135. τὰν ἐν ϑρήνοις 
μὅσαν Iph. T. 182. Μᾶσα αὕτη τοῖς 
δυτήνοις Tr. 1920. Μϑσα, ἣ λύπας 
ἔχει ib. 605. τίνα μδσαν ἐπέλϑω ; 
Hel. 164. τίς ἥδε μδσα; lon. 757. 
κέρασιν ἐν ἀψύχοις ἀχεῖ μᾶσαν ib. 
884.. κατὰ Μὅσαν ἰόντες ib. 1091. 
παλίμφαμος ἀοιδὰ καὶ Mo εἰς ἄνδρας 
is 10. 1097. p8cav ἡδύϑροον El. 
708. Μδσα, dea, mater Rhesi, Rh. 
352. 387. et 652. Μᾶσαι λήξασιν 
τὰν ἐμὰν ὑμνεῦσαι ἀπιτοσύναν Med. 
421. Πιερίδας Μέσας ib. 833. εἰσὶν 
ἐν μέσαις ἀεὶ Hip. 452. παύσω μᾶσαν 
Al 345. - διὰ Ms8cac ἦξα ib. 965. 
Μέόσαισι προσφιλετάτη Sup.. 489. 
πρὸς ἡδονὰς Μεσῶν τραπέσϑαι ib. 
883. ἔνϑα κύκνος---Μέσας ϑεραπεύει 
Iph. T. 1106. Μεσῶν ἔρις Rh. 917. 
τὰς Χάριτας Μέσαις συγκαταμιγνὺς 
Her. F. 674. ὄπω καταπαύσομεν 
Μέσας ib. 686. Μεσῶν Ἑλικωνγνιά- 
δὼν δώματα ib. 791. Μαεσᾶν ϑερά- 
T0» El. 717. ἅπαν ΜΜεσῶν ἐνγεά.- 
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$Soyyov μέλος Del. fr. XVII. 11. 

ἀηδόνα Μεσᾶν Pal. fr. VIL. 4. κἀλ- 

λιτα Μεσῶν φϑέγγεται πλετῶν ἀνὴρ 
Fr. inc. CLXXIII. 

Mscaioc, nom. poet. Rh. 945. 

Mseotiov. pesca ϑρηνήμασι ζυνῳδὰ 

Hel. 178. μϑσεῖα καὶ ϑάκες ἐνίζεσαν 

ib. 1114. χελιδόνων pecca Alcmen. 

ir. II. 2: 
Μέόσειος ἕδρα Bac. 408. 
Μεσίζεσϑαι. ἄχαριν κέλαδον μεσιζό- 
μένος Cy. 487. 

Μεσική. εὑρὼν ἀκριβῆ μεσικὴν ἐν ἀ- 

σπίδι Sup. 906. μεσικὴν παρεὶς Bel. 
fr. XVII. 2. oi μϑσικῆς φίλοι Pal. 

fr. III. 3. 
Μεσικός. μεσικὸν ἔρως διδάσκει St. fr. 

VIII. l. παρ᾽ ὄχλῳ μεσικώτεροι λέ- 
γειν Hip. 989. 

Μεσοποιὸς Tr. 1189. 
ριμνα Hip. 1428. 

Μεσοπόλος. πολλά σε μεσοπόλοι μέλ- 

ψασι ΑἸ]. 447. τίνα psconóNov sova- 
χὰν---ἀνακαλέσομαι; Ph. 1505. 

Mox3dv. τί τἄλλα μὲν μαϑήματα 

poxS8uev—; Hec. 815. πολλὰ μο- 

χϑεῖν Ph. 555. μάταια μοχϑεῖς ib. 

1660. εἴτ᾽ ἐπὶ φλαύροιε, εἴτ᾽ ἐπὶ χρη- 

«οἵς μοχϑϑσι Med. 1104. μοχϑεῖν 

βροτοῖσιν ἀνάγκη Hip. 207. ἄλλως 

τόσδε μοχϑᾶμεν πόνες ib. 301. τί 

μόχϑον uoxScic ; An. 134. rí ravra 

μοχϑεῖς ; 1b. 852. et Her.59. πόνες, 

ὃς ἐκ παιδὸς pox38 uev ἀεὶ lon. 103. 

εὐφάμοις πόνοις μοχϑεῖν dk ἀποκάμψω 
ib. 134. μόνη μοχϑεῖς τάδε; ib. 948. 
τί τάδ᾽ ἐμὴν μοχϑεῖς χάριν; El. 64. 

μοχϑεῖν ἀνάγκη JEol. fr. XVII. 1. et 

"Tel. fr. XVIII. ἐμὲ 8 poxSév δί- 

-kauov ; Ar. fr. XII. 2. αἰσχρὸν, 

μοχϑεῖν μὴ ϑέλειν νεανίαν Cress. fr. 
IIl. 2. χρημάτων ὕπερ μοχϑδσιν 
Pal. fr. Ili. 5. μοχϑᾶμεν ἄλλως 

ϑῆλυ φρερᾶντες γένος Fr. inc. LV. i. 

cf. Fr. inc. B. 15. 1. μοχϑῶν Bac. 

1216. τοῖς μοχϑδσι μόχϑες εὐτυχῶς 

συνεκπόνει And, fr. Vil. 4. μο- 

χϑᾶντα τέκνα καὶ δρατήρια Alex. fr. 

XV.4. ἃ πόδα σὸν---ϑεραπεύμασιν 

αἰὲν ἐμόχϑει Ph. 1544. ἄλλως ἐμό- 

XSev Med. 1030. μάτην ἐμόχϑεν 

'Tr. 7585. ἅλις μόχϑων; ὃς ἐμοχϑδ- 

μεν πάρος Hel. 1402. Ἑλένη ἐμό- 

χϑησ᾽ dx &k&o', ἀλλ᾽ ἐκ ϑεῶν An. 681. 

μεσοποιὸς μέ- 

Μόχϑημα. 
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ὧν ἐμόχϑησεν χάριν Mer. F. 226. 

ἃ "rucrov, ἃ ᾽μόχϑησα ib. 281. πολλὰ 

μοχϑήσας Iph. A. 690. 'Tr. 862. et 

Her. 449. (ubi additur μάτην) μο- 
χϑήσας τὸν ἄκυμον ϑῆκεν βίοτον βρο- 

τοῖς Her. F. 698. 
ἀντὶ τῶν σῶν καὶ πόλεως 

μοχϑημάτων Sup. 1186. πολλὰ παρ᾽ 

ἀσπίδα μοχϑήματ᾽ ἐξέπλησας Hel. 

741. σκηνὰς àvísg τεκτόνων uox 3i- 

μασι Lon. 1129. 

Μοχϑηρός. dk Est πρώττοντάς τι μο- 

χϑηρὸν λαϑεῖν Μείδῃ. fr. XXV. I. 

μοχϑηρόν £w ἀνδρὶ πρεσβύτῃ rexvav 

Phoen. fr. IV. 1. 
Μοχϑηρῶς. τὸ σῶμα ὁ μοχϑηρῶς δια- 

τεϑέντες Epist. V. 

Μοχϑητέον Her. F. 1251. 

Μόχϑος. ποδῶν σῶν μόχϑον ἐκλύει 

Ph. 702. ἐν τῷδε μόχϑῳ ib. 1405. 

et Ion. 1196. μόχϑε χάριν τήνδ᾽ ἐπι- 

δώσω Med. 186. μάταν μόχϑος ἔῤῥει 

τῶν τέκνων ib. 1261. ϑήρας μόχϑον 

ἐκλελοιπότα Hip. 52. κέρδος σὺν μό- 

x3 βραχεῖ ib. 96. τί μόχϑον μο- 

χϑεῖς ; An. 134. ἅδας τὸν ἐμὸν ἔχει 

μόχϑον Sup. 922. μόχϑον “Ἑλλάδος 

Iph. A. 748. póx Soc dóclc τοῖς νέοις 

σκῆψιν φέρει Iph. T. 122. póx3oc J 

ἐκ μόχϑων ἀΐσσει ib. 191. ἑνὸς μό- 

x38 o ἀπαλλάξας ἔχω "Tr. 1150. 

Oa pie S elc τόνδε μόχϑον Bac. 627. 

βραχὺς ὃ μόχϑος εἰσιδεῖν ib. 1278. 

ταύτης ὃ μόχϑος ϑάπτειν πόσιν Hel... 

1292. ἦν δὴ φερόντων póxSoc— Ion. 

1181. μόχϑα ᾿πικεφίζεσαν El. 72. 

λήξαντα póxSe ib. 340. μόχϑος 

μέγας Inus fr. V. ὅ. ὁ ἐν καιρῷ μό- 

χϑὸος πολλὴν εὐδαιμονίαν τίκτει S$vg- — 

τοῖσι Tem. fr. VIII. 2. τῶν δεσπο- 

σύνων πειρασόμεγαι μόχϑων Hec. 

1295. φεῦ μόχϑων Or. 161. et 327. 

μεϑορμίσασϑαι μύχϑων Med. 444. 

μόχϑων ἐκ ἄλλος ὕπερϑεν ib. 651. 

πολλῶν μόχϑων ἀπέχονται ib. 1097. 

póxSec ἄλλως τῆς εὐσεβείας ἐπό- 

νησα Hip. 1368. 

εὐκλεὴς ἐπαύσατο Al. 941. 

1028. 
νοις ἐπηρμένοι An. 706. 

μόχϑοισιν ἄλλων καὶ πό-. 

μόχϑων Iph. T. 156. ároc συμπλεῖ 

τῶν ἐμῶν μόχϑων χάριν ib. 600. μέ: 

————— ———— —À— - 

πολλῶν μόχϑων . 
πολλῶν 

μόχϑων ἦλϑε χεῖρας εἰς ἐμὰς ib. | 

cóXXafBE | 

μόχϑων Iph. A. 160. φεῦ τῶν "Αργεῖ" 
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λεαι μόχϑων "Tr. 166. 
κρείσσθς ib. 202. 
ϑρώσκῃ Bac. 871. ὃς ὕπερϑε μόχϑων 

- ἐγένετο ib. 902, ἐπεὶ μόχϑων τέρματ᾽ 
8k ἐξήνυτον ib. 1103. ἁ ἀρετὰ βαίνει 
διὰ μόχϑων Her. 625. ἡδύ τοι μό- 
X3wv κλύειν Hel. 671. μόχϑων βρα- 
βεὺς 10. 710. ἅλις μόχϑων ib. 1462. 
ἐκπαύσω μόχϑες Ion. 144. οἷς ἔγκει- 
Qt-Hóx-9otc ib. 181. | Ξεφνωμα ό- 

Eoo, Har. F. 355. ἐπεὶ pne 
pac Εὐρυσϑέως ib. 830. μόχϑες, ὃς 
ἔτλην, τί δεῖ λέγειν ; ib. 1270. ἃ yo 
παρεσκεύαζον ἐκ μόχϑων βίᾳ 1. 1369. 
μόχϑες ἀσπιτὰς ἔφερον τευχέων El. 
444. re&rec χαλεπῶν ἐκλύοντες μό- 
χϑων ib. 1358. τοῖς μοχϑᾶσι μόχϑες 
εὐτυχῶς συνεκπόνει And. fr. VII. 4. 
ἔχει κεφότητα μόχϑων ejusd. fr. XXII. 

φεύγει μόχϑαες Dan. fr. V. 3. 
ὀκνῶ μόχϑων τῶν πρὶν ἐκχέαι χάριν 
Phil. fr. II. 1. εὑρεῖν μόχϑων àvá- 

| παῦλαν Fr. inc. CLV. 13. 
] Μοχλεύειν. πέτρες μοχλεύειν Cy. 239. 
| μοχλεύει Sópsrpa Her. F. 999. 
MoxAóc. καυτὸν μοχλὸν λαβόντας Cy. 
629. Süperpa καὶ ταϑμὲς μοχλοῖσιν 
ἐκβειιλόντες Or. 1475. 
περαίνοντες μοχλοῖς ib. 1551. μο- 
χλοῖς ἄραρε κλεῖϑρα ib. 1571. μο- 
χλοῖσιν ἐξανασπάσας βίᾳ (sc. τὴν πό- 
λιν) Ph. 1139, εὖ φυλάσσετε κλεί- 
pow καὶ μοχλοῖσι δωμάτων πύλας 

An. 952. κλῇϑρα λύσαντες μοχλοῖς 
Iph. T. 99. Sákec μοχλοῖς rpuatva 
Bac. 348. μοχλὲς φέρωμεν ib. 947. 
ἀσιδήροις μοχλοῖς ib. 1102. λάξυσϑαι 
χρεὼν μοχλὲς Her. F. 944. 

| Μυγδὼν, nom. propr. viri. 
| υἱὸν Rh. 539. 
|! Μυδροκτύπος. 

Her. F. 992. 
Móópoc λαμπρὸς Sis. fr. I. 35. 
Mt. ἐξ ἀναύδο καὶ μύσαντος ὄμμα- 
roc Med. 1183. 

Μνελός. πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς 
Hip. 255. 

! Μυϑεύειν. λόγοισι μυϑεύεσα Her. F. 
| 030. παρ᾽ isoic μυϑεῦσαι Iph. A. 789. 
^ ὃς ἐμαῖς μυϑεύεται παρὰ πήναισιν Ion. 
| 190. ὡς μεμύϑευται βροτοῖς ib. 265. 
| MiSoc. ἑνός poc μῦϑος ἐνδεὴς ἔτι Hec. 

9. ὁ μῦϑος ἃ μακρὸς μακρῶν πέρι Bin. 756. ἁπλᾶς ὁ μῦϑος τῆς ἀλη- 

μόχϑες ἕξω 

ἡνίκα μόχϑοις---- 

Μυγδόνος 

μυδροκτύπων μίμημα 

κλεῖϑρα συμ- 
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Seíac ἔφυ Ph. 472. τίν᾽ εἶπας τόνδε 
p93ov; ib. 922. τίν᾽ εἴπω μῦϑον; ib. 
1345. ὁ μῦϑος εἰ σαφὴς ὅδε, ἐκ οἶδα 
Med. 72. λέλεκται μῦϑος ib. 354. 
κάλλιξον εἶπας piSov ib. 1137. 6 
μῦϑος κοινὸς δδαμῶς ὅδε Hip. 609. 
δάκνει σε μῦϑος ; ib. 1318. διπλᾶς 
ἐπ’ αὐτὴν μῦϑος ἔστι μοι λέγειν ΑἹ. 
922. μῦϑος ἰσχύων μέγα An. 1110. 
τῶνδε μῦϑος ὁ ἐντεῦϑεν Sup. 109. εἰς 
ὄκνον μοι μῦϑος φέρει ib. 295. σφρι- 
γῶντ᾽ ἀμείψῃ μῦϑον ib. 478. βέλει 
συνάψω μῦϑον ἐν βραχεῖ σέϑεν ; ib. 
566. ἐ μὴ μῦϑον ἐπὶ πολλὲς ἐρεῖς 
ib. 1066. κοίνωσον μῦϑον ἐς ἡμᾶς 
Iph. A. ΔΆ" ὡς ὃ μῦϑος ἀνϑρώπων 
ἔχει Ib. 72. 8uÓc, 8X ὁ r80E μῦϑος, 
κυριώτερος λέγειν Iph. A. 318, ἀπέ- 
πτυσα μῦϑον ib. 874. ἄπιξτον εἶπις 
μῦϑον Iph. T. 1293. πρός σ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν 
μῦϑος ib. 1442. &TÀ8c ἐπ᾽ ἐχϑροῖς 
μῦϑος Rh. S4. cf, Ar. fr. VÍII. 1. 
τὸν αὐτὸν μῦϑον à λήξει λέγων Rh. 
874. μῦϑον σαφῆ Her. 18]. μακρὸς 
μῦϑος ἂν γένοιτό μοι ib. 952. εἰς 
ποῖον ἕρπεις μῦϑον ; Hel. 323. ἡμῖν 
00 αὐτὸς μῦϑος ib. 1016. ὁ μῦϑος 
εἰσενήνεκτας νέος lon. 1340. ἐπεὶ 
κινεῖς μῦϑον Ἐ]. 802. τὸν ὄντα εἴσῃ 
μῦϑον ib. 846. μῦϑον εἰς καμπὴν ἄγω 
lb. 659. κἀμοὶ μύϑε μέτα; ib. 1295. 
καινοτρόπος μῦϑος Dan. 49. βραχεῖ 
μύϑῳ πολλὰ συλλαβὼν Ἐν. fr. II. 5, 
μῦϑος εὐμενὴς φίλων Fr. inc. CXVIIT. 
2. δισσῶν μύϑων ῥήτορες Hec. 126. 
λέγεσα μύϑες ib. 967. εἰς ἧς ἀεὶ 
πέμπεσα μύϑες ἐπὶ τὸ δυσμενέξερον 
Or. 616. πτηνοῖσι μύϑοις τέρψω φρέ- 
vac ib. 1176. σὸν ἔργον, λέγειν 
τοιᾶσδε μύϑος Ph. 448. βραδεῖς μῦ- 
Sot ib. 456. παραϑαλπομένα φρένα 
μύϑοις Med. 143. πῶς ἂν μύϑων 
αὐδαϑέντων δέξαιτ᾽ ὀμφὼν ib. 174. ἐκ 
ἐξ ἑτέρων μύϑων ἔχομεν φράσασϑαι 
ib. 655. διὰ Aemrorípov μύϑων ἔμο- 
λον ib. 1082. δείξω μύϑων τῶνδ᾽ ἀλή-: 
Seav Hip. 9. μύϑοις ἄλλως φερό- 
μεσϑα ib. 197. ψευδέσι μύϑοις πεισ- 
ϑεὶς &Aóxs ib. 1288. τὲς c8c μύϑες 
ῥᾳδίως ἐγὼ φέρω An. 745. τὲς ἐκεῖ 
ἐκλιπὼν εἰς τὰ σά γε póSec Sup. 840. 
μύϑων πέρα Iph. T. 900. πείσασα 
μύϑοις ib. 1049. ὄναισϑε μύϑων ib. 
1078. κλῃδόνα μύϑων Rh. 4. νεοχμῶν 
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μύϑων ταμίας Tr. 231. μύϑες συν-᾿ 

τομωτάτες κλύειν Her. 784. ἅλις μύ- 

ϑὼν Hel. 142. ἐκ ἐμπλῆσαιμί σε μύ- 

Suv ib. 776. κλέπτασα μύϑοις à Sac 

κλοπὰς Her. F. 100. φοβεροὶ μῦϑοι 

ἘΠ]. 748. μύϑες εὐπροσηγόρες Dan. 

45. ὅστις μύϑοις ἔργ᾽ ἀπαλλάσσει 

κακὰ Aut. fr. III. 206. μή μοι λεπτῶν 

ϑίγγανε μύϑων Fr. inc. XCVII. 2. 

ΜΓυκᾶσϑαι. μυκᾶται Her. F.870. πό- 

ριν μυκωμένην Bac. 737. 

Μύκημα. μυκήματα βοῶν Bac. 090. 

Μυκῆναι, nom. urbis. Ph. 194. et 611. 

Sup. 1130. Iph. A. 1499. Iph. T. 

510. 599. et 982. Her. 87. 137. 177. 

et 759. Her. F. 418. 943. et 963. 

El. 963. et Tel. fr. XX. 2. Dicitur 

et in sing. Μυκήνα Iph. A. 265. et 
Iph. T. 845. 

Moxgvaioc Ph. 126. et El. 170. ὑπὸ 

Μυκηναίε ξένα An. 1070. Μυκηναῖος 

λαὸς Her. 88. Μυκηγναίῳ πονῶν τυ- 

ράννῳ Her. F. 388. Μυκηναίων ἄκροι 

Ph.433. ἐν Μυκηναίοις Iph. T. 532. 

vid. etiam Her. 188. 262. 291. et 337. 

et El. 35. 248. et 776. βωμῶν Μυκη- 

ναίων El.674. Muxqvata δορὸς Ph. 

516. et 1089. 

Μυκηνίς. Μυκηνίδ᾽ ἀρβύλαν προβὰς 

Or. 1470. πρὸς ἀλκὴν Μυκηνίδα Ph. 

809. Μιυκηνίδες ὦ φίλαι Or. 1246. 

ὦ παρϑένοι Μυκηνίδες El. 761. 

Mvxorvoc, nom. insule. ἀκταὶ Μυκόνε 

'Tr. 89. 
Muxrfüp. εἰ μή γε πῦρ πνέϑσι μυκτήρων 

ἄπο ΑἸ. 496. γλώσσῃ διαψαίρασα 

μυκτήρων πόρες Fr. inc. CCXIII. 

Μυριάς. μυριάδας ἀγαϑῶν Ph. 837. 

μυριάδας πόλεις Rh. 913. μυριάσι 

χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων Bac. 744. 

μυριάδας Δαναῶν Hel. 698. 

Mupiókpavoc. τὰν puptókpavov κύνα 

ler. F. 419. ν 

Μυριοπληϑὴς κόσμος Iph. A. 571. 

Μυρίος. μυρίον χρυσδ ς-αϑμὸν Bac. 

810. μυρίον ὄχλον Cy. 198. πό- 

γοισι μυρίοις Or. 688. et pvp. πόνοις 

ib. 1662. et πόνες μυρίβς ib. 1615. 

Cy. 1. Her. 332. Hel. 609. et 

CEnom. fr. IV. 3. et μυρίων πόνων 

Her. F. 1275. et 1353. et σὺν μυρίοις 

πόνοις Fr. inc. XXXIV. μυρίων 

ὁμαίμων Or. 804. — pvptec γεκρὲς Ph. 

582. et μυρίων νεκρῶν ib. 1480. μυ- 
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ρίων λόγων Med. 965. μυρίων ὑπ᾽ | 

ἀγγέλων An. 563. μυρίων ὄντων | 

πέλας ib. 1128. μυρίοι πεπόνθασ᾽ | 

αὐτὸ Iph. A. 366. μυρίων πέπλων | 

Rh. 960. μυρίας ἀπώλεσαν Tr. 369. | 

cf. v. 775. μυρίαι μυρίοισιν εἰσὶν ἐλ- | 

πίδες Bac. 905. μυρίοι ἀσπιτῆρες |. 

Her. 277. πορϑμδς μυρίες Hel. 539. | 

iMac μυρίες ib. 658. βαρβάρων pv- | 

piov ib. 1396. μυρίδς oisec Her. F 

196. ἔρωτας μυρίες Bel. fr. XV. 6. 

ςρατηλάται μυρίοι Pal. fr. 1.1. εἷς 

τοι δίκαιος μυρίων ἐκ ἐνδίκων κρατεῖ 

ejusd. fr. TX. 1. μυρίαν λόγχην Ph. 

444. μυρία φίλων ἡλίκων ὁμήγυρις 

Hip. 1179. σοὶ μυρίαν ἕξω χάριν ΑΙ. 

547. ἀλκῆς μυρίας Rh. 276. ἡ μυ- 

ρία γερϑσία ib. 936. μυρίας χερὸς 

Tr. 1163. et μυρίαν χέρα Pac. 1107. 

μυρίαις ἐν ἁμέραις Ph.312. τέχνας 

μυρίας Hip. 917. μυρίαι κόραι Iph. 

A. 959. γυναικῶν μυρίων ib. 1394. 
Iph. T. 328. ἐν 

spartvparoc Aw ΕΣ 

ὅπλοις Ph. 113. εὐδαιμονήσει 8x ἕν, 

ἀλλὰ μυρία Med. 952. μυρίοις Ovet-. 

δεσι 1b. 1344. κακῶν μυρίων Al. 778. 

Aut. fr. III. 1. et Fr. inc. LXXXTI, 

8. ppt é&iv ἄλλα σοι; ἐφ᾽ οἷσι τέρψι, 

Rh. 198. κάκ᾽ ἐν δόμοισι μυρί᾽ εὑρή- 

σει "Yr. 4438. μυρίων τροπαίων 10. 

1221. μυρίοις οἰμώγμασι Bac. 1110. 

μυρίοις ζητήμασι ib. 1216. μυρίων 

δώρων Her. F. 1352. ὁρᾶς ἀέλπτω; 

μυρίων ἀναςροφὰς Bel. fr. XXI. 1 

μυρίοισι νάμασι Cresph. fr. ΧΙ 

D 

Μυριότευχος. μυριοτεύχοις τῶν ᾽Ατρει: 

δᾶν Iph. T. 141. v. not. 

Μυρμιδόνες, nom. gentis. Iph. A. 257 

814. 1068. et 1352. | 

Μύρον. ἐνόπτρων καὶ μύρων ἐπιτάται 

Or. 1112. | 

Μυρσινός. πτόρϑων μυρσινῶν Al. 17€ 

Or. 99£ 

et 1548. 
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Μυσαρός. μυσαρὸν εἰς ἀγῶνα Ph. 
1059. μυσαρὸν óc ἡγεμένη Iph. T. 
383. φόνον μυσαρὸν ib. 1924. μυ- 
σαρῷ δολίῳ τε φωτὶ Tr. 28]. μυσα- 
ροῖσιν ὀδᾶσιν ον 349 d μυσαροῖς 
τοῖσδε σφαγίοις El. 1294. τοῖς μυσα- 
ροῖς εἰκ ἐπαρήγομεν ib. 1350. φεῦ 

μένη ib. 826, αἰϑέρος μυχῶν ib. 872. 
μυχοὶ δαισὶ μακραῖς lon. 494. vid. 
not. χϑονὸς ὑπὸ σκοτίων μυχῶν ib. 
1299. ποντίας ἁλὸς μυχὲς εἰσέβαινε 
Her. F. 401. ἐξ ἀνηλίων μυχῶν " Ac- 
δα κόρης ib. 607. 

Μῶν, parlic. interr. num, utrum, μυσαρὰ kal παιδολέτορ Med. 1393.| an? Hec. 676. et 754. Med. 567. et cf. v. 1406. αἷμα ματρὸς μυσαρὸν] 606. et aliis innumeris locis. 
Or. 1624. μυσαρὰ rà τοιάδ᾽ &i Iph. T. ΜΜῶνυξ. μώνυχα πώλων Ph. 799. 
1211. ἔργα φόνια μυσαρὰ El. 1178. Μώνυχος. ἐν μωνύχοις ἅρμασιν Iph. Μυσάττεσϑαι. παίδων μυσαχϑεῖσ᾽ εἰ-] A. 250. 
σόδος Med. 1149. Mopaívaw. | &óclc ταῦτα μωραίνει Aut. Mvcía. σχῆμα Μυσίας xSovóc Lic. fr.| fr. 1I. 22. ἄγαν μωραίνοντι vaSe- III. ἀποβὰς εἰς Μυσίαν Tel, fe. II. 1. rjpara Fr. inc. CXVIII. 3. yv- 

Μυσοὶ, nom. genlis. ἐν αἰχμαῖς Mv-| vaika μωραίνεσαν ἐν δόμοις ἔχων An. σῶν Rh. 251. v. etiam v. 542. 675. μωρανεῖς Med, 614. 
Μύσοε. μιαιφόνον μύσος An. 335. τὸ Μωρία. μωρία σοι ἔνεςί τις Ph. 1674. τῶν ξένων μύσος Iph. T. 1168. μή] εἰς τοσᾶὅτον μωρίας ἀφίκετο Med, 371. T9 προσπέσῃ μύσος τόδε ib. 1229.| ἐκ ἀγνίεις μωρίας ib. 457. μεγίτην τεκνοκτόνον μύσος Her. F. 115. μύ- μωρίαν ὀφλισκάνειν ib. 1227..cf. AI. coc σῶν προσφϑεγμάτων ib. 1219. 1096. Iph. T. 488. et Alcmzeon. fr.  Mweüpiv. σεμνῶν ἐς ὄψιν kai τέλη] V. 2. μωρίαν ἀφῃρέϑη Hip. 644. μυςτηρίων Hip. 25. Δήμητρος εἰς μυ-] ἐξηνεμώϑην μωρίᾳ An. 939. μωρίᾳ spia Sup. 173. σεμνὰ seupárov| φρενῶν Iph. A. 394. μηδ᾽ ἐξομόρξῃ μυστήρια ib. 470. μυτηρίων τῶν &mop-| μωρίαν τὴν σὴν ἐμοὶ Bac. 344. μω- ῥήτων φάνας ἔδειξεν Rh. 943. ρίαν τιν᾽ εἰς σὲ ἐσκεμμένοι Her. 148. Μύτης. Διὸς 'IDaís μύτης Cret. fr. μωρίαν ἐμὴν κατηγορόντων ib. 418. II. 11. τὰ μυςτῶν ὄργι᾽ εὐτύχησ᾽ ἰδὼν] ἐδὲ μωρίᾳ ξύμβελος ἔσομαι τα κασι- ; Her. F. 613. γνήτα Hel. 1024. μωρίᾳ γε τῷ νέα Μύχατα Hel. 190. vid. not. lon. 545. μωρίαν λήψομαι ib. 600. Μυχϑισμός. κλύω μυχϑισμῶν νεκρῶν] μωρία καὶ ϑέλειν (sc. τύραννον εἶναι) Rh. 789. Antig. fr. V. 2. τὸ μωρία ἀδελφὴ τῆς Μυχός. ἐλϑὼν παλαιᾶς χοιράδος κοῖ- πονηρίας ἔφυ Fr. inc. VII. 1. λον μυχὸν Σηπιάδος An. 12966. ἐν Μῶρος, vel μωρὸς Or. 1527. Ph. 1641. μυχῷ x3ovóc Sup. 545. κοῖλον. Eb-| Tr. 1203. El. 50. Bel. fr. XXV. 3. βοίας μυχὸν Τὰ. 84. δόμων μὴ πά-] τί μῶρος εἶ Al. 555. μῶρος, ϑνητῶν pu εἰς μυχὸν lon. 229. ἐν μυχῷ! ὅστις ἐκπορϑεῖ πόλεις, k. τ. À. Tr. 95. iic Fr. inc. B. 42. οἴκων τῶνδ᾽ &va-' μῶρα μῶρος λέγει Bac. 369. ὅστις ῥήξω μυχὲς Hec. 1040. ποῖ μὲ φυγᾷ γαμεῖ πονηρὰν, μῶρός ἐξι El. 1098. πτώσσοεσι μυχῶν; ib. 1065. ptcóp-| et Cress. fr. IV. 4. ὅστις πράσσει φαλοι μυχοὶ γᾶς Or. 331]. μυχοῖς] πολλὰ---μωρὸς Antiop. Ir 111: Ὁ. “Ψαίασαν ἑςίας ἐμῆς Med. 397. εἰς] εἰ ἄτερ πόνων δοκεῖς ἔσεσϑαι, μωρὸς μυχὸς χϑονὸς Sup. 926. conf. Her.| εἶ Thy. frc 11427. ἐν ποῖαι μωροῖς r8- 97. ἐς γαίας μυχὸς Sup. 1205. ὃ 

. rov &ykpívo—Phaéth. fr. III. dlinad ἐν Αὐλίδος μυχοῖς Iph. A. 660. cf. v. μῶρος (in fem.) Med. 61. τὸ μῶρον 1600. πιμπρᾶσιν μυχός; Tr. 299. 
: T ἀνδράσιν ἐκ ἔνι Hip. 966. εἰς φόβον ἐπεὶ γῆς ἦλϑε μυχὸς ib. 952. γῆς] βαλεῖ τὸ μῶρον αὐτῶν Tr. 1059. ἐν “Ἑλλάδος μυχοῖς Cy. 290. cf. v.| μῶρον ἔπος Her. 682. μῶρον γυ- 296. ἐν μυχοῖς πέτρας ib. 406. ἄδο)] vaixec El. 1035. τὸ μωρὸν αὐτὸ τᾷ ἐρεμνῶν ἐξανήγαγεν μυχῶν πατέρα] πατρὸς νόσημ᾽ ἔνι Antig. fr. XI. 1. x σὺν Her. 219. ἐν ἄντρου μυχοῖς Hel.| εἰς τὸ μωρὸν τρέπων € Dic. fr. I. 2. 43l. ἄςρων βεβηκυῖαν μυχὲς 1}.] rà μῶρα πάντ᾽ ἐεὶν ᾿Αφροδίτη βροτοῖς 623. φήμη τις οἴκων ἐν μυχοῖς ἱδρυ-] Tr. 989. 



NATE 

N. 

Nai, partic. affirm. Ph. 1659. Med. 
1277. Hip. 605. Al. 1122. Sup. 936. 
Iph. A. 1247. Iph. T. 742. Rh. 164. 
Cy. 147. Ion. 991. et 1009. Her. F. 
1061. et El. 658. vai ὅτω Or. 148. 

^ * Ἵ , , , p 
yat TOY βοτρυώδη Διονυσ8 χάριν οιεινας 

Bac. 534. val μὰ Alu Cy. 059:007, 
et 582. 

Ναίειν. αἵ---τῶνδ᾽ ἔσω σκηνωμάτων 
vaíacuw Hec. 617. ξένην πόλιν ναίω 
Ph. 878. ναίω χϑόνα ib. 1375. cf. 

v. 1620. ἐπὸὲ ξένῳ ναίεις x3ori Med. 
436. μήτ᾽ ἐμποδών cov—vaíew ib. 

937. ὅσοι πόντϑα τερμόνων τ᾽ Arkav- 

τικῶν ναίεσιν εἴσω Hip. 4. at μέγαν 
κατ᾽ Spavóv vaíere ib. 68. cf. v. 457. 
ἐν δώμασι ναίειν ἐλευϑέροισι ib. 624. 
οἵ ᾿Αϑηναίων πόλιν ναίδσι ib. 1159. 
δῶμα ναίειν ὄλβιον τυραννίδα ΑΙ. 
287. σὲ ᾿Απόλλων ἠξίωσε ναίειν ib. 
575. «ey ἐπιϑυμῶ δώματα ναίειν ib. 

870. Φϑίας---σύγχορτα ναίω πεδία 

An. 17. γαίειν οἶκον ϑέλω τόνδε 10. 

34. σὺν τῷδε ναίεις ἀνδρὶ ib. 968. 

εἴσω δόμων, ἐν οἷσι ναίω Iph. T. 66. 

ἀξείνε πόντε δυσχόρτες οἴκες ναίω ib. 

219. μακρὰν βαρβάρε ναίει χϑονὸς 
ib. 629. ἐνθάδ᾽ d πρέπει vaíaw ib. 

1088. τίνες ναίεσί νιν; Cy. 113. 

τὰ Bakxís ναίειν μέλαϑρα ib. 429. 

ἐξὸν kar "Apyoc ἡσύχως ναίειν Her. 

7. ἐπεὶ kar ἐρανὸν ναίει ib. 10. οἱ 

vaíer' ἐράνιοι Hel. 1515. Λοξία ἐν 

δόμοις ürpesa vaíaot lon. 1198. ὃν 

μετὰ Περσεφόνας ἐδόκεον ναίειν ib. 

1442. σκόπελον οἱ vaísc ἐμὸν ib. 

1578. εἰ τάσδε ναίει τόπος El. 106. 

ἐν χέρνησι δόμοις ναίω ib. 208. ἐκ 

τῷ ναίεις ἐνθάδε; ib. 246. ἐν τοῖσδ᾽ 

ἐκείνθ τηλϑρὸς ναίω δόμοις ib. 251. 

ὑπὸ séyawiw οἵαισι ναίω ib. 906. 

φλογερὰν αἰϑέρ᾽ ἐν üspow vaísct ib. 

002. ἐν τοῖς ἐμοῖς ναίει δόμοις 10. 

1120. ἐγγὺς ναίειν τῶν βροτῶν τιμω- 

ρίας And. fr. XXVI. 2. εἴϑε πάν- 

τες, οἱ vaísci σε, ὅτω φιλοῖεν Er. 

fr. 1. 68. ναίειν ἔφασκε τὸς ϑεὲς 

ἐνταῦϑᾳ Sis. fr. I. 27. ναίειν Ke- 

Aawüc ἐσχάτοις Ἴδης τόποις Fr. inc. 

N-AO0Z 

CI. χωρὶς ἀγρίων ναΐοιμι τρόπων 
eorund. CLXV. 8. πένητα ναίειν | 
Fr. inc. B. 1. 3. μεσομφάλες ἕδρας 

ναίων Or. 591. à δῶμα ναίων νυκτὸς | 

ὀρφναίας ib. 1225. ὦ φαεινὰς ἐραν8 

ναίων πτύχας Ph. 84. δόμες ναίον- 

τα νησιωτικὲς An. 1202. ἀγρὲς ναίων 
Sup. 884. ὦ ναίων ἅλα Hel. 1600. 
ὦ Πόντε---πέτρας Ἐϊξείνα vaíovrec | 

Iph. T. 125. αἰϑέρα vaíovrec Bac. | 

391. πλάκας ναίοντες ὀρέων ib. 718. 
ἄτυ Θηβαίας χϑονὸς vaíovrec ib. 

1201. μυχοῖς vaíecav ísíac ἐμῆς 

Med. 397. τηλϑρὰ vaíec' ἀφ᾽ ἡμῶν 

πεδία An.891. ἐρείας ναίασ᾽ épémvac | 

Ε]. 210. τὰν ἀγχιΞτεύεσαν γᾶν ᾿Ιονίῳ 

ναίεσϑαι πόντῳ (sc. ἀκόω) 'Tr. 225. 

Νάϊος. vata spar& Iph. A. 260. vato | 

δρασμοῖς Iph. T.892. vatav ἀπήνην 

Med. 1122. váiov πόρευμα Iph. A. 

300. νάϊον ὄχημα Iph. T. 410. τὸ 

γάϊον δόρυ Rh. 458. Ϊ 

Νάϊς, 1) adject. imperitus, rudis. ζεύ- 
ἕας ἀπειρεσίαν δρομάδα, τὰν νάϊδα 

Hip. 550. 2) mom. propr. Νύμφα 
Natc Hel. 187. 

Nàpa. Δίρκης νᾶμα Ph. 102. et Her. 

F. 573. cf. Ph. 939. et Bac. 5. νᾶμα 

παμφάγα πυρὸς Med. 1187. νᾶμα 
ποτάμιον Cy. 90.  Aspvata νάματα. 

Ph. 127. νάματ᾽ ἔνυδρα 10. 668. νά- 

. uar. ὕσσων Her. F. 625. - 

Ναξία Hel. 1606. vid. not. 

Naóc An. 162. ναὸν Κύπριδος &yka- ! 

ϑίσατο Hip.31. Φοίβε ναὸν ἐκπέρσαι 

ϑέλων An. 1096. πρὸς ναὸν ϑεᾶς, 

Iph. A. 1432. ] ἑλίσσετ᾽ ἀμφὶ ναὸν, 
ib. 1480. Δυκίας ναὸν ἐμβατεύων. 

ἘΠ. 225. τὸν ἐν Ἰλίῳ ναὸν---πρὄδω- 

kac ᾿Αχαιοῖς Tr. 1061. ἔσωϑε va8 , 

Her. 42. πρόσϑε va& ib. 657. πρὸ 

ναῷ Παλλάδος Hel. 1482. κρηπίδων. 

ἔπι ναῦ r80c Ion. 39. vid. etiam v. 79: 

140. et alia hujus dramatis loca quame . 

plurima. ἴϑι ναὸς Hec. 140. σοῖσιν. 

ἐν ναοῖς Hip. 620. οἱ va8c ἔχετε. 

ϑεᾶς Sup.2. ναοῖσιν ἐν τοῖσδ᾽ ἱερίαν. 

τίϑησί, μὲ Iph, T. 34. ete. ἐκ oic 

ὑβρισϑεῖσάν με kai vac ἐμὸς; Tr. 69. . 
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vid. etiam v. 96, et 576. 
ἕδρας Cy. 289. ναῶν ἀοιδαὶ Her. 
780. ἐῤῥύεϑ᾽ ἡμᾶς r&r ἴσον ναοῖς 
ϑεῶν Hel. 807. ctíxere va8c Ton. 97. 
cf. v. 111. 115. etc. ὑψηλῶν ἐπὶ ναῶν 
τέϑεικε σκῦλα El. 7. ζαϑέες vadc προ- 
Merov Cret. fr. II. δ... ó πλεῖξον ἐν 
ναοῖς ἔχων χρυσὸν Phi. fr. VII. 2. 

Ναοφύλαξ. ὦ ναοφύλακες Iph. T. 
1284. 

Naraíoc. 'Ie3u8 
Her. F. 958. 

Νάπη, et dor. váza. εὔλειμος νάπη 
» Bac. 1082. διὰ χειμάῤῥε νάπης ἐπή- 

δὼ» 10.109]. λιπᾶσ᾽ "OSpvoc νάπαν 
Al.584. ᾿Ἰδαέαν ἐς νάπαν An. 274. 
ἐν νάπαισι Πηλία Med. 3. φυγῇ λε- 
παίας ἐξεπίμπλαμεν νάπας Iph. T. 
324. ἀνὰ πρυμνᾶς "Occac ἱερὰς vá- 
rac El. 446. 

Námoc. ὦ ζαϑέων πετάλων πολυϑη- 
pórarov νάπος Ph. 809. ὑλοκόμον 
νάπος An. 283. γνιφοβόλον Φρυγῶν 
νάπος Iph. A. 1284. ποιηρὸν νάπος 
Bae. 1046. νάπος ἤϊσϑμιον Ion. 176. 
Ἰδαῖα κισσοφόρα νάπη Tr. 1066. ἀν’ 
ὑλάεντα νάπη Hel. 1319. κρηναῖα 
νάπη Bel. fr. I. 2. 

Náp9m£. ἐκ νάρϑηκος ἀΐσσει Bac. 147. 
νάρϑηκι βακχεύοντα ib. 251. νάρϑηκ᾽ 
εἰς πέδον καϑῆκε γῆς ib. 705. ὃς--- 
νάρϑηκα, πιτὸν ἀΐδαν, ἔλαβεν 10. 
1158. ἀμφὶ νάρϑηκας ὑβριτὰς ib. 
113, νάρϑηκας ἐς ἱερὲς Hel. 1377. 

Νασμός. νασμῷ μελαναυγεῖ Hec. 154. 
τί κρηναίων νασμῶν ἔρασαι; Hip. 225. 
ἃ ᾿γὼ ῥυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι 
ib. 653. 

Nácoc, dor. pro νῆσος. νᾶσον---πεμ- 
πομέναν Hec. 455. Φοινίσσας ἀπὸ 
νάσε Ph. 212. νάσο περικύμονος οἰκή- 
σας ἕδραν 'Tr. 795. νᾶσον τᾶς 'Aópo- 
δίτας Bac. 401. 

Navayía. οἵπερ ἔφυγον ἐκ vavayíac 
Hel. 1076. 

Ναυάγιον. ϑαλάσσης ἁλμυρᾶς ναυά- 
για Tr. 4388, ναῦς---πολλὲς ἀριϑμὲς 

, , 

ναπαίας πλάκας 

ἄγνυται ναυαγίων Hel. 417. εἶμι 
πρὸς ναυάγια ib. 514. 

Navayóc Hel. 415. et. 456. vava'yór 
ἐκπεσόντα ib. 546. 

Ναυάτης, poet. pro ναύτης. φόβος ἦν 
»ναυάταις τέγξαι πόδα Iph. T. 1380. 
ναυάταις τοῖσι σοῖς βοᾷ--- 6}. 1611. 

ΝΆΥΣ 

ἔχειν γαῶν [Ναυβάτης, et dor. árac. ναυβάτης ἀνὴρ 
Hip. 122], πᾶς τις ϑάρσος αἶρε vav- 
βάτης Iph. A. 1598. ναυβάτας τις 
Hip. 155. ναυβάταν εἰδόμαν λεὼν 
Iph. A. 294. ναυβάταισιν ἄτρον óc 
Ph. 842. εὔσημον φάσμα ναυβάταις 
Iph. A. 252. vid. etiam v. 266.et 287. 
ἠρήμωσε σῶν ναυβατῶν ἐρετμὰ Hel. 
1626. 

Ναύδετον. 
Tr. 81}. 

Ναυκληρία. Κύπριν νομίζω τῆς ἐμῆς 
vavkAnpíac σώτειραν εἶναι Med. 527. 
ναυκληρίαν seí(Aac Al. 110. πικράν 
γε τήνδε μοι ναυκληρίαν ἔλεξας ib. 
258, τίς νιν ναυκληρία ἐκ τῆσδ᾽ ἀπῇρε 
χϑονός ; Hel. 1535. δόλιος ἡ ναυκλη- 
ρία ib. 1605. 

Νανκλήριον. μόλοι ναυκλήρια Rh. 233. 
Ναύκληρος. κακὸς ναύκληρος Inus fr. 
XV.3. γαυκλήρε χερὸς ΗΙΡ. 1224. 

"5 *, , , 
4 vavótr ἀνήψατο πρυμνᾶν 

Ναυλοχεῖν. ἑξῆς ἐναυλόχει Iph. A. 
249. 

Ναύλοχος. ᾿Αχαιῶν ναύλοχοι περιπτυ- 
xai Hec. 1015. 

Ναυπηγία. ναυπηγίαν ἁρμόζων Cy. 
459. 

NavzA(stoc. λιμένα Ναυπλίειον Or. 
54. 

Ναύπλιος, 1) mom. propr. viri. Hel. 
778. 2) adject. ἐν Ναυπλίῳ (sc. Ac- 
μένι) σέλμαϑ᾽ ὥρμιται νεῶν Or, 242. 
ἐν λιμέσιν Ναυπλίοισι El. 453. Ναυ- 
πλίας χϑονὸς Or. 369. et εἰς Ναυπλέ- 
αν ib. 472. cf. Iph. T. 804. et El. 
1278. ἐπ᾽ ἀκτὰς Ναυπλίας Hel. 1602. 

Ναύπορος. ναυπόρῳ πλάτῃ Tr. 877. 
Ναῦς. ἐπεὶ vóstuuov ναῦς ἐκίνησε πόδα 
Hec. 940. ναῦς ὅπως ib. 1080. πρὸς 
ἱεὸν ναὸς ἀμβήσῃ ib. 1263. deze 
νηὸς κεδνὸν οἰακοςρόφον Med. 523. 
νεὼς ναύτης ἥσυχος Sup. 509. ναῦν 
ποντίαν Iph. T. 70. πόδα ναὸς óxv- 
Tóume ib. 1137. ὄπω vaóc εἰσέβην 
σκάφος Tr. 681. cf. v. 1049. Cy. 85. 
ἄντλον εἴργων ναὸς Tr. 686. ᾿ νεὼς 
ὄριον πτερὸν Hel. 140. ναὸς ἐκβόλοις 
ἀμπίσχομαι lb. 429. cf. v. 1230. ναῦν 
πεντηκόντορον Σιδωνίαν ib. 1498. cf. 
v. 1547. ναῦν rot μὲ ἄγκυρ᾽ δδαμῶς 
σώζειν φιλεῖ Phaéth. fr. IV. 1. ναῦς 
ἡ peyísq κρεῖσσον, ἢ μικρὸν σκάφος 
Fr. inc. B. 16, ναῦς ἔχοντες Hec. 
39. χαλινωτήρια νεῶν ib. 240. νεῶν 

SK 
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λῦσαι πόδα ib. 1019. ναῶν εἰς ápi- 
ϑιμὸν ἤλυϑον Iph. A. 231. ναυσὶ Se- 
ρίαις ib. 238. ναῶν χαλκεμβολάδων 
πρύμνας ib. 1320. πορϑμὸς ναῶν ib. 
1379. χιλίων ναῶν πόλον “Ἑλληνικῶν 
συνήγαγε Iph. T. 10. cf. El. 2. νεῶν 
φύλαξ Iph. T. 270. νηῶν ἐρετμὰ ib. 
1485. νεῶν ταϑμὰ Rh. 48. ναυσὶν 
ἐμβαλεῖν φλόγα ib. 120. cf. v. 990. 
ubi est αἶϑον pro φλόγα. νεῶν πρή- 
cov σκάφη ib. 392. περάσας ναυσὶ 
πόντιον «ὖμα lb. 436. πρῶραι ναῶν 
ὠκεῖαι ἵν. 122. νεῶν ςΞερηϑεὶς Hel. 

881. εὐηρέτμες ναῦς Ion. 1100. κλει- 
val νᾶες El. 432. δεινὸν ναυσὶν πόντα 

σάλον παύσαντε ib. 1241. σώσοντε 
νεῶν πρώρας ἐνάλες ib. 1348. ϑοαῖσι 

ναυσὶ Bel. fr. XX. 2. 
NavoSA8v. m8 με ναυσϑλώσοσιν πα- 

τρῴας ἀπὸ γᾶς; Tr. 164. εἰς τὴν 
πατρίδα ναυσϑλώσων νεκρὸν Sup. 
1037. ναυσϑλδσϑε τὸν ᾿Αγαμέμνονος͵ 
παῖδ᾽ εἰς ᾿Αϑήνας Iph. T. 1487. ναυσ- 
SAS8pat ἐγὼ πρὸς Ἑλλάδα "Tr. 672. 

βαρβάροισι πελάγεσιν ναυσϑλέμενον 
Hel. 1226. 

Ναυσίπομπος. ὥστε ναυσίπομπον αὖ- 

ραν Ph. 1706. 

Navovrópoc. ναυσιπόρος sparóc Rh. 

48. πλάτας ναυσιπόρες Iph. A. 172. 

Ναύξαϑμον. stíxwptv ναυξτάϑμε πέ- 

λας Rh. 5829. κατ᾽ ἀντίπρωρα vav- 

Ξάϑμων ib. 136. cf. v. 244. 448. 591. 
502. et 673. 

Ναυςτολεῖν. τήνδε vavsoAeic χϑόνα 

Med. 682. cf. Hip. 86. ὅταν πρὸς 

oikec vavzolGo ἀπ᾽ 'IMa Tr. 77. cf. 

Hel. 808. πρὸς ἀκτὰς ναυςφολεῖν Tr. 

1125. σὺν τέκνοισι ναυτολῶ Cy. 13. 

δάμαρτα τὴν κακίτην ναυτολῶν Or. 

739. ὁ ναυτολῶν εἰμ’ ἐγὼ τὰς συμφο- 
pàc Iph. T. 599. Σικελίαν ναυτολῶν 

Cy. 106. μακρὰν διὰ πόνων ἐναυτό- 
λον Fr. inc. CLXVII. 2. ἥπερ δεῦρ᾽ 
ἐναυτολήσαμεν Iph. T. 103. μῶν 
γαυςτολήσῃ γῆς opec "EAAavíGoc ; Hec. 

1260. κυμάτων ἄτερ πόλιν σὴν vav- 

ςυλήσεις Sup. 474. ἅλιον ὑπ’ οἷδμα, 

ναυτολήσων Hec. 634. ἔνϑα vavzo- 

λήσεται Tr. 1048. τὰ ναυτολόμενα 

ἔσω δόμων σώζαεσι Melan. fr. XX. 

6. 
Ναυτόλημα. πόντα ναυτολήματα Sup. 

'Νεανίας. 

209. 
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Ναυςολία. κλεινὰν ἐπὶ vavsoMayv An. 

797. 
Ναύτης; et dor. ας. ναύτην κακὸν Àn. 

458. νεὼς ναύτης ἥσυχος καιρῷ σο- 

φὸς Sup. 509. ναύταν ὅμιλον Hec. 

92]. ναύτας ᾿Αχαιῶν τις ἔμολεν Hel. 

194. δακρύων ἔπλησεν ναύτας ἐμὲς 

Or. 368. ἔξαι σπονδαῖς ἔντιμοου---- 

ναύταις ib. 1690. λιμένα τὸν εὐξεινό- 

τατον ναύταις Hip. 157. ναύταις ἐκ 

ἔϑ᾽ ὁδὸν νέμει ib. 745. 

τήκοντ᾽ ἐπὶ σκαλμῶν πλάτας ἔχοντας 

Iph. T. 1347. vid. etiam v. 1386. et 

1403. κατὰ πρύμνας vavra ςέλλον- 

ται Tr. 180. cf. v. 683. Cy. 701. Hel. 

440. 1933. 1261. 1431. 478. et 

1520. et Her. F. 668. 

Ναυτικός. κορμὲς ναυτικὲς Hel. 1617. 

ναυτικὴ ἀναρχία Hec. 607. ναυτικὸν 

spárevpa Iph. A. 914. ναυτικῶν ἐρει- 

πίων Hel. 1086. 

Ναυτίλλεσϑαι. εἰ πάλιν ναυτίλλεται 

Phi. fr. VIII. 2. 

ναύτας πεν- | 

Ναυτίλος. ἔτε ναυτίλον φιλῶ τολμῶν- | 

τα λίαν Antiop. fr. XI. 3. ναυτίλοις 

τέκμαρ Hec. 1273. ὁ ναυτίλοισι μάν- 

τις Or. 368. vid. et v. 726. et 1637. ᾿ 

πνοιαὶ ὅταν φέρωσι ναυτίλβς Soai An. 

479. ὦ ναυτίλοισι χείματος λιμὴν 

φανεὶς ib. 892. ναυτίλες ἐφϑαρμένες 

Iph. T. 276. βορὰν ὁδῆσαι ναυτίλοις 

κεχρημένοις Cy. 98. ἔοιγμεν ναυτί- 

λοισιν Her. 428. ναυτίλοις caóésa- 

rov σημεῖον lon. 1156. πρόσω vavrí- ' 

Xowiw Cresph. fr. XVII. σεμνὸς Πα- 

λαίμων ναυτίλοις κεκλήσεται Fr. inc. 

ΒΒ. 31:2. 
9 ; 

Ναύφϑορος. γαυφϑόροις ἠσϑημένοι πέ- 

πλοισιν Hel. 1555. 

soAijc ib. 1398. 

Ναύφρακτος. “ράτευμα ναύφρακτον Iph. 

A. 1259. 

Neayevüc. μόσχον νεαγενῆ Iph. A. 

1623. 

ἀντὶ vav$Sóps 

γαυτίλῳ πλάτῃ Ar. fr. I. 

Νεάζειν. μῶν νεάζων ἐχ ὁρᾷς, ἃ xpi. 
σ᾽ ὁρᾷν Ph. 720. ἔτι νεάζων αὐτὸς 

εὕροιμ᾽ ἂν βίον ; ib. 1613. 
ἣ T8 καλῇ σᾶ πρᾶϑανεν νεᾶ- 

vía Al. 701. βοτῆρα ἀμφὶ μονότροπον - 
^ A 

νεανίαν An. 281.  veavíe μετ᾽ ἀνδρὸς 

ib. 605. νεανίαν ἔχει σε ποιμέν᾽ ἐσ- 

ϑλὸν Sup. 190. viv εἶ νεανίας (i.e. — 

audaz, ferox) ib. 580. νεανίαν τεκὼν — 
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ἄριτον ib. 1092. ἃ δὴ κατ᾽ ἄνδρα γί- 
γνεται veavíay Iph. A. 933, Κάτορος 
νεανία τ. 1000. νεανίαν πόνον Hel. 
211. émi λέκτρον βαρβάρε νεανία ib. 
672. νεανίας γενᾶ ἔργοισι Ion. 1041. 
νεανίαν ϑώρακα καὶ βραχίονα Her. F. 
1095. ἀνδρὸς ὁρῶντος εἰς Ἰζύπριν 

᾿γεανία ἀφύλακτος ἡ τήρησις Antig. fr. 
VI. |. γεανίαν ἄνδρα χρὴ τολμᾷν 
ΔΕ ΠΝ Τ1:..1..» »eavíac .7& καὶ 
πένης σοφός S ἅμα ejusd. fr. XIV, 1. 
αἰσχρὸν μοχϑεῖν μὴ ϑέλειν νεανίαν 
Cress. fr. III. 2. ὦ νεανία Hec. 563. 

- An. 1105. Iph. T. 647. et Bac. 274. 
μετὰ δυοῖν παίδοιν γεανίαιν Epist. 
III. λεκτοὶ ᾿Αχαιῶν ἔκκριτοι νεανίαι 
Hec. 525. cf. v. 545. et 584. δισσοὶ 
γέροντος Οἰδίπα νεανίαι Ph. 1249. cf. 
V. 1369. πρόσπολοι γεανίαι Hip. 784. 
vsavíac λόγες ῥίπτων ἐς ἡμᾶς Al. 682. 
ἀστοῖς ἥδεται νεανίαις Sup. 448. 'EA- 
λάδος νεανίαι Ιρῃ. Α. 52. δίπτυχοι 
νεανίαι Iph. T. 242, et 1289. γεα- 
γίαισι Θηβαίοις ἅμα Bac. 1252. δὲει- 
γὸν ἐχϑροῖς βλατάνοντες εὐγενεῖς, 
νεανίαι τε Her. 470. ἑκᾶσιν ἄρξας 
᾿Βλλάδος νεανίαις Hel. 402." γεαγίαις 
ὦμοισι ib. 1578. γυναικί τοι αἰσχρὸν, 
μετ᾽ ἀνδρῶν ἑτάναι νεανιῶν El. 344. 
ἐσϑλῶν χαίρει πτώμασιν νεανιῶν Tem. 
ir. VI. 2. 

Neavíóg. γεανίδαισιν ἀγκάλαις ἔπι 
Iph. A. 615. 

Νεανικός. φόβος νεανικὸς Hip. 1204. 
-veavucóv βέλευμα  Antiop. fr. XLII. 
5 

Νεᾶνις, vel vzavíc. τῇ νεαγίδι & 
πέπλον---ἐν χεροῖν ἔχων Hec. 577. 
νεάνιδος ὥραις Ph. 793. ὀργάς τ᾽ 
᾿ἀφήρει καὶ χόλον νεάνιδος Med. 1150. 
"'Αρτέμιδι προτελίζεσι τὴν νεανίδα Iph. 
A. 433. ὑπόςροφον νεανίδα Σπάρτῃ 
κομίζασα ih. 1204. τίς ésw ἡ νεῶνις ; 
Iph. T. 660. cf. v. 1818. ἐπειδὴ τὴν 
“νεᾶνιν εἵλετε Cy. 178. πᾶ νεᾶνις 
Ππύσνι. ép; El. 487. ὦ veü» An. 
191. Iph. A. 1403. Iph. T. 336. et 
Bl9.. Hel..1002. et..1304. .Z3wxcr» 
ἡμῖν δύο δυοῖν νεανίδας Ph. 496. τίς 
*k ἔβα νεανίδων; Tr. 527. ἐρημία 
«Ψψεανίδων ib. 564. τελετὰς προτείνων 
εὐΐος νεώνισιν Dac. 238. μυριάσι 
χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων ib. 744. 
πτεροφύροι νεάνιδες Hel. 100. νεάνι- 
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δὲς ἦβαι Ion. 477. ὦ νεάνιδες Or. 
9/5..Pbh. 308, Iph. A. 1468. et 1491. 
et Bac. 1077. 

Neavíokoc. περὶ τῶν Πελλαίων veaví- 
σκων Epist. I. cf. Epist. III. 

Neapóc Hyp. fr. fin. σάρκας γνεαρὰς 
Hip. 1348. βρέφος ἔλιπον ἀγκάλαις 
νεαρὸν vpoj8, νεαρὸν ἐν δόμοις Iph. 
T. 835. sq. πρόσωπα νεαρὰ Tr. 835. 

Νεβρίς. Καδμείαν νεβρίδα Ph. 1742. 
ve[jpéà" ἐξάψας xpoóc Dac. 24. νεβρί- 
δὸς ἔχων ἱερὸν ἐνδυτὸν ib. 137. γε- 
βρίδων μέτα Ph. 798. euràv ἐνδυτὸν 
νεβρίδων Bac. 111. ἐν ποικίλαισι νε- 
βρίσι ib. 249. νεβρίδας ἀνεςτείλαντο 
ib. 695. 

Νεβρός. ποικιλόϑριξ νεβρὸς Al. 588. 
νεβρξ «ικτὸν δέρας Bac. 833. νεβρὸς 
ἐμπαίζεσα λείμακος ἡδοναῖς ib. 864. 
νεβρὸν διώκων El. 574. νεβρὸς ἐρά- 
viov πήδημα κεφίζεσα ib. 800. α- 
νάσης κῶλα ποικίλης νεβρᾶᾷ Pol. fr. X. 
2. νεβρῶν δορὰς ἔχειν Dac. 176. νε- 
βρῶν παμποίκιλοι ςολίδες Hel. 1374. 
νεβρῶν δοραῖς καϑαπτὸς Hyp. fr. I. 
l 

Νεηϑαλής. ὦ νεη αλὲς---προπόλευμα 
δάφνας Ion. 112. 

Νείαιρα. γείαιραν εἰς πλευρὰν Rh. 
794. 

Νεῖκος. νείκας διαλύεσϑε Or. 1679. 
γεῖκος πατρὸς ἐξαιρεμένη Med. 904. 
νεῖκος ἐσπεῖσϑαι ib. 1140. λύω νεῖκος 
πατρὶ Hip. 1442. νεῖκος ἀνϑρώποις 
μέγα γλῶσσ᾽ ἐκπορίζει An. 648. ἔχειν 
νεῖκος πρὸς ἄνδρα Her. 982. νεῖκος 
eX ἑκὼν τόδ᾽ ἠράμην ib. 986. μεϑέημι 
νεῖκος τὸ σὸν Hel. 1252. μὴ νεῖκος 
κοιράνοις τίϑα Dic. fr. V. 1. γεῖκος 
αἵρεσϑαι κακοῖς Fr. inc. XLIII. 2. 
νεικέων ἐπώνυμον Ph. 640. dkópesa 
νείκη Med. 639. παλαιὰ νείκη An. 
1166. ὅμηρον &ói0d c— Hpac νεικέων 
Bac. 294. τὰ πάρος νείκη μεϑήσω 
Hel. 1697. ζωπυρεῖς νείκη νέα El. 
1121. ϑάνατος ἀνϑρώποισι νεικέων 
τέλος ἔχει Antig. fr. XVI. 1. νείκη 
ἀνδρῶν φόνια ΒΕ]. ἔν. XIL. 1. ἐκλύ- 
σασϑαι τὰ νείκη Epist. V. 

Νεῖλος, fluvius ZEgypti notissimus. An. 
651. Hel. 1. 88. 469. 498. et 677. et 
Ar. fr. II. 2. 

Νεῖν, 1) aceumulare. βωμὸν πέριξ 
νήσαντες ἀμφήρη ξύλα Her. F, 243. 
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2) med. νεῖσϑαι, abire, redire. νεῖσϑε 

Al. 740. νεόμενος εἰς ἀγόρες El 

1202. 
Νείσσεσϑαι. ᾿Αργείαν χϑόνα γείσσεσϑε 

Ph. 1240. 
Νεκροϑήκη. νεκροϑήκης 8 χριμπτόμενος 
Cret. fr. II. 18. 

Νεκροπομπὸς Al. 443. 
Nexpóc. δὲς τόσον πόμ᾽ αἵματος γενή- 

σεται---νεκρῷ Hec. 393. νεκρὸν τόνδε 
Πολυξένης (1. e. mortuam Polyxenam) 
ib. 671. σῶμα γυμνωϑὲν vekps ib. 
679. ὁρᾷς νεκρὸν τόνδε ib. 760. zá- 
ρεδρος ἀϑλίῳ νεκρῷ. νεκρὸς γὰρ ἔτος 
—Or. 83. sq. ὡς νεκρόν νιν ἐκτείνϑσι 
Hip. 789. εἰ γενοίμαν ἀντὶ o8 νεκρὸς 

ib. 1410. ἄλλον διαλλάξαντα τοῖς 
κάτω νεκρὸν Al. 14. νοσφιεῖς ue τᾶδε 
δευτέρα νεκρᾶ ib. 44. ὀϑνεία ἕνεκ᾽ εὖ 
πάσχει νεκρᾶ ib. 813. ἱερὸν νεκρὸν 
Sup. 935. νεκρδ μορφᾷ Tr. 192. πάν- 
ra νεκρὸν σύμμαχον λαβὼν El. 680. 
δύω νεκρὼ κατόψεται Hec. 45. et Or. 
1536. κεισόμεσϑα νεκρὼ Ov ἑξῆς Hel. 

992. νεκρῶν κευϑμῶνα λιπὼν Hec. 
1. νεκρῶν μέτα κείσομαι ib. 209. 
χοὰς νεκρῶν ἀγωγὲς 1b. ὅ86. ἐν ve- 
κροῖσι δόλη κεκλῆσϑαι---αἰσχύνομαι 
ib. 551. διπτύχες νεκρὲς ϑάπτε ib. 

1287. τῶν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ νεκρῶν Or. 102. 
νεκροὶ ἔπιπτον lb. 1489. πολλοὶ νε- 
κροὶ παρὰ νεκροῖς πεπτωκότες Ph. 888. 
cf. v. 1202. τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν 

νεκρὸς ϑήσω Med. 374. ἥξω εἰς ve- 
κρὲς νικηφόρος 'Tr. 400. νεκρῶν ἴαχον 

ib. 1229. νόμιμα μὴ κλέπτειν νεκρῶν 
Hel. 1293. ςολμοῖσι νεκρῶν κρᾶτας 
ἐξετεμμένα Her. F. 526. νεκρῶν ἀ- 
γάλμασιν ib. 703. νεκρὸς ὑβρίζειν 
ἘΠ. 902. ἀπὸ νεκρῶν ἐρείπια Aug. fr. 
IX. 2. d£ κωλῆνες νεκρῶν Sci. fr. 
III. etc. 

Néxrap. 

144. 
Nékvc. νέκυς ὧν Or. 1486. ἀπόδος 
δάμαρτος νέκυν 10. 1585. πότερον νέ- 
κυν ὁλόμενον ἰαχήσω ; Ph. 1302, vé- 
κυν παιδὸς ἀγαπάζων £u8 10. 1337. 

νέκυν ἔνερϑεν ib. 1529. Πολυνείκες 
νέκυν ib. 1623. ὅπως σὺ τόνδε τιμή- 

σεις νέκυν ib. 1064. ὃς ἐκ δόμων νέ- 

κυς ἄϑαπτος οἴχεται ib. 17233.  op- 

Bac. ῥεῖ μελισσᾶν νέκταρι 

ϑώσατ᾽ ἐκτείνοντες ἄϑλιον νέκυν Hip.: 
εἰ δὴ φρᾶδός γ᾽ ἐξ οἴκων νέκυς; 786. 

NEME 

Al. 94. τᾶς φίλας κλαίων ἀλόχϑ νέ- 
κυν ib. 602. νέκυν---φέρεσιν ἄρδην 
πρὸς τάφον ib. 610. σῆς προκείμενον 

νέκυν γυναικὸς ib. 1015. τόνδε Ai- 
yíc9a νέκυν---καλύψεσιν τάφῳ ἘἸ. 
1276. ὅτος ἐν φάραγξι σήπεται νέκυς 
Phaéth. fr. IX. 2. ὅταν τις ἐν δόμων 
ἔλϑη γέκυς Fr. inc. LX XXVI. 4. φέ- 

ρομαι Βάκχα νεκύων Ph. 1490. à δὴ 

νεκύων πένϑεσι πιτνεῖ Al. 102. — ve- 
κύων πορϑμεὺς ib. 254. νεκύων ἐς 

αὐλὰν ib. 261. φϑιμένων νεκύων Sup. 
45. νεκύων ἀμενηνὸν ἄγαλμα Tr. 
1938. νέκυσιν ὀλομένοις Hel. 178. 
ἀτιμάζων νέκυς Antig. fr. XVI. 4. 
véxva μέλη παιδὸς Sup. 70. 

Néuew, 1) tribuere, distribuere, dis- 
pensare. τῷ ὄχλῳ πλέον νέμεις Hec. 
868. βροτοῖσι «ópa caóésarov νέμει 
Or. 591. ἵνα---“ναύταις ἐκ ES' ὁδὸν 
γέμει Hip. 745. τὸ ἧσσον ἀδικίᾳ vé- 
pec αἰεὶ Sup. 380. τένες ἄλλοι νέμϑεσι 

συμφοράς ; ib. 611. κακὼν ἀναψυ- 
χὰς ϑεοὶ βροτοῖσι νέμεσιν ib. 616. 
σοὶ νέμω τἐμὸν μέρος Iph. A. 499. 
ὄκαν χρή σε συγγόνῳ πλέον νέμειν 
ματαίῳ μᾶλλον, ἢ χρητῷ πατρὶ Hel. 
924. νέμει δίκαν ϑεὸς ΕἸ. 1169. ὅσ- 
τις νέμει κάλλιξτα τὴν avr& φύσιν Pol. 
fr. VIL 1. κἄν τι τρηχὺ νέμωσι ϑεοὶ 
Tel. fr. XXI. τὸ μὴ 8 σε προσφιλῆ 
νέμειν ἀεὶ Fr. inc. LVIII. 2. τοῖς 
τεκᾶσιν ἀξίαν τιμὴν νέμειν Fr. inc. B. 
5l. νέμων τὸ πλεῖφτον ἡμέρας τότῳ 
μέρος Antiop. fr. XXXIV.3. νέμον- 
rec τῷ φϑόνῳ πλεῖον μέρος Sup. 241. 
σοὶ "Apyoc ἔνεμ᾽ ὁ κατϑανὼν πατὴρ 
Her. F. 402. λόχϑς ἔνειμεν ἑπτὰ Ph. | 

1100. 8 χρόνῳ μακρῷ σκέψιν γ᾽ ἔνει- 
μας Hip. 1328. ὑμῖν τοῖς αὐτόϑι 
ἑταίροις καὶ ἐπιτηδείοις νεμήσοντες ἅ- 
παντα Epist. V. ἵνα ϑελξίφρονες νέ- 
μονται ϑνατοῖσιν ἔρωτες Bac. 402. 
2) pascere. νέμεσι κατ᾽ "Ióav ποίμνια 
Hh. 551. νέμεσι μῆλα νέα Ογ. 28. 

d τάδε νέμῃ (pasceris) ; ib. 49. λέαινα 
δρύοχα νεμομένα ἘΠ. 1164. νεμομέ- 
vatc χλόην μόσχοις Bac. 734. 3) 
habitare, incolere. 
ἀσφαλῆ Rh. 475. παραλίαν Δοκρῶν 
νεμόμενος πόλιν ib. 700. ἵνα τείχεα 

--ὁἀράνια νέμονται Tr. 1088. 
Νέμειος. τὸν Νέμειον ϑῆρα Her. F. 
188. 

ΩΣ , , 

εἰ πόλιν νεμοίμην ᾿ 
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Νέμεσις. ϑεῶν νέμεσις Or. 1302. ἰὼ 
νέμεσις Ph. 189. zéro ταχεῖαν νέμε- 
σιν εὐθὺς προσδόκα Fr. inc. XXVI. 
4 

Νεόγαμος. τῆς vtoyáue κόρης Med. 
324. λέκτρων νεογάμων ib. 1348. 

Νεογνός. νεογνὲς ἄρσενας Iph. T. 
1228. νεογνῶν ἐκ τόκων El. 1108. 
παίδων νεογνῶν Dan. fr. X, 7. βρέ- 
$oc νεογνὸν Ion. 31. et 
ϑρέμμα El. 495. 

* Neóyovoc. ὄντι νεογόνῳ lon. 1001. 
παιδὲ veoyóvo ib. 1431. γεόγονον 
βρέφος ib. 1339. νεόγονα βλατήματα Cy. 205. 

Νεοδμής. νεοδμῆτες γάμοι Med. 1366. 
Νεόδμητος, 1) modo interfectus. Rh. 
887. 2) ftm. recens nupta. τῆς 
νεοδμήτα κόρης Med. 623. 

Neólwyoc. τῆς νεοζύγε νύμφης Med. 
804. 

.NeóZvé. γεόζυγα πῶλον Fr. inc. 
CLXVII. 3. 

NeoSaAM c. αἰσχύνᾳ νεοϑαλεῖ Iph. A. 
188. 

NeoAaía γυναικῶν Al. 103. 
Νεοπτόλεμος, filius Achillis, ab Oreste 
occisus. Or. 1655. An. 14. et Tr. 
1126. 

Néoproc. véoprov προσπεσὸν "Thes. fr. 
IV. 6 

Néoc Dic. fr. XVI. νέῳ βραχίονι Hec. 
15. et ἐκ vée βραχίονος ib. 407. véoc 
ἐγὼ λείπομαι μητρὸς Al. 407. ἐν 
ἥβᾳ νέᾳ νέα προϑανᾶσα φωτὸς ib. 474. 
παρεὶς ἄλλῳ Saveiv γέῳ lb. 638. νέο 
γάμα πόϑος ib. 1090. “ρατηλάτης 
γέος Sup. 1216. ἄφρων, νέος τ’ ἦν 
πρὶν Iph. A. 489. τὸν δαίμονα νέον 
Bhce. 256. cf.:v. 272. νέον Xi» ib. 
1173. véoc ὁ μόσχος ib. 1183. véoc 
μεϑέτηκ᾽ ἐκ γέροντος Her. 796. cf. v. 
852. πατὴρ νέος Ton. 712. παιδὶ τῷ 
νέῳ ib. 807. cf. v. 1186. et Her. F. 
149. τῷ νέῳ δεσπότῃ lon. 1183. 
νέον κρατῆρα ib. 1191. ὁ μῦϑος νέος 
ib. 1340. ᾧ ξύνοπλα Odpara vía 
νέῳ ξυνῆν ποτε Her. F. 128. 54. 
γέα ἀπεζεύχϑης νέα El. 984. γέος πε- 
φυκὼς ib. 338. et νέοι πεφυκότες Cy. 

κακὸν, γυναῖκα πρὸς νέαν ξεῦξαι 
νέον /Eol. fr. XI. 1. cf. fr. inc. CLVIT. 
l. συννεάζων ἡδὺ παῖς νέῳ πατρὶ 
Dan. fr. VI. 6. νέος καὶ σκαιὸς οἷός 

280. νεογνὸν 

ΝΈΟΣ 

ἐπ᾿ ἀνὴρ Melan. fr. V. ἐκ νέο Epist. 
ἡ ᾿μπειρία ἔχει Tt λέξαι τῶν νέων 

σοφώτερον Ph. 533. νέες πεδαίρησα 
ib. 1034. τὸς νέες d μιμητέον Hip. 
114. νέοι ϑανόντες ἀλγυνδσί σε ib. 
798.  oià' ἐγὼ véec ἐδὲν γυναικῶν 
ὄντας ἀσφαλεςέρες 15:967, 5$ γέρε 
ib 1098. “νέων φϑινόντων Al. 56. 
ἐν γέοις -«ρωφωμένη ib. 1055. νέες 
λόγες An. 60. πολλῶν νέων, κἀν 
γέρων εὔψυχος ἦ, κρείσσων ib. 765. 
τῶν ἠϑάδων φίλων νέοι μολόντες εὖν-: 
πειϑέςεροι db. 820. νέων ἀνδρῶν Só- 
ρυβος Sup. 160. νέοις παραχϑεὶς ib. 
232. ἐν νέοισιν ἀνθρώπων τόδε ἕνεςι 
ib. 250. γέοι βραχίοσιν ib. 738, σο- 
φώτερος νέοισιν ἀτῶν τῶνδε ib. 843. 
νέας δὶς εἶναι ib. 1081. cf. v. 1084. 
ἐκποδὼν elvat νέοις lb. 1113. μόχϑος 
θδεὶς τοῖς νέοις σκῆψιν φέρει Iph. T. 
122. τευχοφόρων νέων (nisl νέων ad sequens μύϑων referendum est) Rh. 
9. νέος ϑεὲς Bac. 467. véov βρα- 
χιόνων Her. 857. γέων τι δρᾷν ἔν- 
τονοι χέρες Bel. fr. XXII. 1. ὄρεγε γεραιὰν νέᾳ χεῖρα Ph. 104. ἔκπληξιν véav ib. 1270. γέα φροντὶς (i. e. ani- mus puerorum) Med. 48, νέα τυραν- νεῖ ib. 967. πατρὸς νέαν γυναῖκα ib. 
970. παρϑένος νέα Hip. 429. et Phi. 
IP XT, T. ot véhy παρϑένον El. 51. et νέας παρϑένες Her. 43. γέα γυνὴ 
Al. 1052. Sq. ἐν δεμνίοις πιτνεῖν 
νέας ib. 1062. νέα πέφυκας An. 237. 
αὐδὰν γέαν Sup. 600. νέαν βάξιν 
Rh.46. vía rov τεκέων σώματα λεύσ- 
σω, νέα τοι μόχϑες ἕξω κρείσσας ΤΥ. 
201. 584. νέαν ἁμέραν ἀπολιπὼν Ion. 
720. πικρὸν νέᾳ γυναικὶ πρεσβύτης 
ἀνὴρ Phoen. fr. V. νέαι Bac. 693. 
διαβολαῖς νέαις Sup. 415. fca. m 
νέον Hec 83. τί νέον κηρύξασα ; ib. 
178. νέον τι σημανῶν ἔπος ib. 217. 
μή τι βολεύσῃ νέον Med. 37. κακὸν 
νέον ib. 79. cf. /Eol. fr. XVI. 9. μῶν 
Πιτϑέως τι γῆρας εἴργαςαι νέον ; Hip. 
794. ϑέλει τί σημᾷναι νέον ; ib. 827. 
τί νέον τόδε; Al. 935. κακόν γε ϑνη- 
τοῖς τὸ νέον, ἔν τε τῷ νέῳ τὸ μὴ δί- 
καιον ὅστις ἀνϑρώπων ἔχει An. 183. 
τῷ νέῳ---σώματι ib. 195. μή μοί τι 
μήτηρ---ἔχῃ νέον Sup. 9]. προσδοκῶ 
τι νέον ib. 09. τί γέον, τί νέον περί 
goi; Iph. A. 43. véoy πρόσφαγμα 
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Iph. T. 457. τί σε φῶ νέον ἀγγέλλειν; 

Rh. 39. νέον πρᾶγμα ib. 80. ἐδὲν 

ἐν spar νέον ib. 661. ϑερμὸς κρανὸς 

αἵματος vía ib. 791. ὦ νέον ὑπαγκά- 

λισμα Tr. 752. βρέφος νέον Bac. 

289. μηδὲν νέον δρᾷν ib. 362. τί 

μηνύεις νέον ; ib. 1028. νέον τί πο- 

λεμίων λέγεις πέρι: Her. 388. φέ- 

ρεις τι τῇδε τῇ σπεδῇ νέον Hel. 608. 

popíg r8 νέα lon. 545. τῷ νέῳ £c- 

φαλμένοι Her. F. 75. νέον (ad- 

. verbial.) ἀπ᾽ οἴκων ἀνδρὸς ἐξωρμημένε 

ἘΠ. 1070. νέων πημάτων Hec. 675 

συμφοραὶ νέων κακῶν Hip. 1255. 

μῆλα νέα Cy. 28. δείπνων νέων Ion. 

719. νείκη νέα El. 112]. τέκνα νέα 

Hyp. fr. IV. 3. ἐγώ σε τὸν νεώτερον 

- ϑάπτω νεκρὸν Tr. 11δῦ. εἰς νεω- 

τέρας λόγϑβςε Sup. 1032. ἐπείπερ 

ἔφϑης---νεωτέρες Her. 121. παραινῶ 

πᾶσι τοῖς νεωτέροις Dan. [.ΥἉ!]. 1. 

ἔργα νεωτέρων Melan. fr. XVII. 1. 

συμφορὰ νεωτέρα Hip. 1160. τῶν 

νεωτέρων φρενῶν Pelei fr. V.. 1... vt 

γεώτερον λέγεις; Or. 1927. etu Ph. 

716. δράσαντε μηδὲν πολεμίβς γεώ- 

τερον Rh. 590. τί ποτ᾽ ἐρεῖ γεώτερον ; 

Bac. 914. ὡς ἐδὲν οἷδε τῶν νεωτέρων 

κακῶν. Med; 62. c£ Her; EF. 1117: 

νεώτατος Ἰἱριαμιδῶν Hec. 13. et 1132. 

Νεοσσός. ὁ σὸς νεοσσὸς (1. e. filiolus) 

Al. 404. cf. An. 442. Iph. A. 1248. 

Tr. 746. et Her. F. 982. et ita νεοσ- 

coi in plur. de, ftliis Her. 240. et Her. 

F. 72. et 224. τεῦχος νεοσσῶν λευ- 

κὸν Hel. 265. 

Νεοσφαγής. τῆς veooQay8c Πολυζένης 

Hec. 894. 

Νεότης And. fr. XI. et dor. & vsórac 

Her. F. 637. 

Νεοτόκος, qua recens peperit. 

700. 
Neóropoc. ἔλικα veóropov Bac. 1169. 

Νεοτρεφής. νεοτρεφεῖς κόρας Her. 93. 

Νεοφόνος. μητρὸς γεοφύόγοις ἐν αἵμασι 

TL 7: 

Νεοχμός. νεοχμῶν μύϑων ταμίας iir: 

231. νεοχμὸν κακὸν Hip. 800. πρᾶγ- 

μα νεοχμὸν Sup. 1057. τί φροιμιάζῃ 

γεοχμόν ; Iph. T. 1102. τί νεοχμὸν 

ἀπ᾽ ἐμέϑεν ἐλάβετε; Tr. 200. νεο- 

χμὰ κακὰ Bac. 210. 

Bac. 

Nép3ev. 
τὰν νέρϑεν à0£v ὠφελεῖς ΑἹ. 878. πῶς 

.Ἰ Νέρτερος. 

NEQOE 

τὸς γῆς νέρϑεν Hec. 791. 

τήνδ᾽ ἔπεμψας νέρϑεν εἰς φώος τόδε; 

ib. 1142. τὰς ἐμὲς καλδσα vép3tv 

ἀκοίτας Tr. 1309. αἱ Κιϑαιρῶνος λέ- 

cac νέρϑεν κατῳκήκασιν Bac: 751. 
p 5 

πατέρα νέρϑεν ἀνακαλέμενον Hel. 

979. τὰ vépSev εὐτρεπῆ voi Her. F. 

497. ὃν γῆς νέρϑεν εἰσηκόομεν ib. 

516. νέρϑεν ἄσμενος φυγὼν ib. 621. 

σώσας με νέρϑεν ib. 1170. γνέρϑεν £v 

κακοῖσιν ὧν ib. 1415. 

γερτέρων δωρήματα Or. 120. 

δέδορκα νερτέρων ; ib. 385. οἱ vépre- 

ροι ϑεοὶ ib. 619. cf. ΑἹ. 1148. ἁ κατὰ 

χϑονὸς νερτέρων Περσέφασσα ΟΥ. 962. 

πάροιϑε νερτέρων πυρᾶς ib. 1019. | 

σπείσασα νερτέροις χοὰς ib. 1322.. 

νερτέροις πάρα νυμφοκομῆσει Med. | 

985. μὰ τὸς παρ᾽ ἅδην vsprépec ἀλά-᾿ 

sopac ib. 1059. γερτέρων ὁρῶ πύλας. 

A]. | Hip. 1447. νερτέρων ἀγάλματα 

616. φάσμα νερτέρων ib. 1130. 

ϑανᾶσα νερτέροισι μέλω : An. 

et 

πέπλων νερτέροις πρέπων Her. F. 548.. 

νερτέρα ἐχίδνας Ph. 1027. γερτέραν 

ὑπὸ χϑόνα Al. 48. et veprépg x Sovi 

Cresph. fr. IX. 1. νερτέρᾳ κώπᾳ ΑΙ. 

461. νερτέρα βροντὴ El. 748. Πλό- 

τωνος δῶμα νέρτερον Her. F. 808. et; 

νερτέρων ἐκ δωμάτων Al. 1076. 

Nesópewoc. . τὸ Νεςόρειον εὔγλωσσον 

μέλι Fr. inc. X. 1. | 

Nésop, nom. pr. Iph. A. 273. | 

Neósw. ἐκ--λαμπρῶν νεύει βίοτος 

νεύει δὲ τύχα Διά. fr. ΧΙΧ. 8. 4. τὲ 

δὲ vebovroc κάτῳ ἘΠῚ 839.  feqv »& 

νευκὼς Iph. A. 1581. λογάσι---σρατξ 

νεανίαις ἔνευσε Hec. 545. Ζεὺς 0,7. 

νεύσῃ τελευτᾷ ΑΙ. 981. n 

Nevpá. ζεύγνυτε κερόδετα τόξα νευραῖς 

Rh. 38. τόξων χερὶ ψάλλβσι νευρὰς 

Bac. 783. | 

Νεφέλη, et dor. £Xa. νεφέλῃ καλύψας 

Hel. 45. νεφέλης ἄγαλμα ib. 712 

Νέρϑε. τὰ νέρϑε ἐδεὶς, SC. βλέπειν 

εὔχεται ]ph. A. 1251. 
cf. v. 718. 756. 1148. et 1295. àvE 

μώκεος δρόμον νεφέλας Ph. 160. ὃῖ 

ὦ νέρτερ᾽ ἅδη Mel. 975. | 
, | 

τινα 

νόμῳ τῶν νερτέρων ib. 1200. γερτέ- 

ρων séjn Tr. 1247. τίσις τῶνδ᾽ £cl 

τοῖς τε νερτέροις Hel. 1019. προσφά-᾿ 

ζεται αἷμα νερτέροις ib. 1271. φανερὰ, 

ϑύματα νερτέρων lon. 1234. κόσμος" 

Her. F. 335. et νερτέρας ὑπὸ xSovóc. 



NEITI 

vat νεφέλας Opouate Al. 245. 

γεφέλαις Hip. 192. 
Her. F. 667. 
783. 

Nédoc.  'EAMávwv νέφος Hec. 908. 
ποῖον ἐπίπροσϑεν νέφος ϑῶμαι; Or. 
408. νέφος ἀσπίδων πυκνὸν Ph. 258. 
ἥν πέριξ ἔχει νέφος τοιᾶτον, ὥστε---1}». 
182]; | védoc οἰμωγῆς Med. 107. 
συγνὸν ὀφρύων νέφος αὔξεται Hip. 

-173. ἔκρυψαν ἅρμα λυγαίῳ νέφει 
Her. 855. σεναγμῶν με περιβάλλει 
γέφος Her. F. 1140. μέλαν νέφος 
ib. 1216. συντιϑεὶς πυκνὸν νέφος 
Dan. fr. I. 4. σύννομοι νεφέων δρόμε 
Hel. 1504. πρὸς γέφη Fr. inc. B. 46. 
2 

νεφέλαι ἔνυδροι El. 

| 

Νεὼν Her. F. 340. vid. not. 
| Νεώριον. περίβολον γεωρίων 

1540. 
Νεωςί. τὰς νεωςὶ δεσπότας Hec. 617. 
τοῖς νεωτὶ νυμφίοις Med. 366. et τῷ 
νεωπὶ νυμφίῳ ib. 514. ἡμεῖς 8 νεωτὶ 

! δυστυχεῖς Hip. 343. νεωςί μοι μολὸν 
ἢ τεῖνον Iph. A. 602. τὸν vewsl δαί- 
» μονα Bac. 219. páXecá σ᾽, à νεωςὶ 
δὴ---αΟἰνεῖν ἔχω Her. 485. γεωςὶ τε- 

- Kk8cav El. 653. 
Νηδύς. κάμψας πλευρὰ kai νηδὺν Ph. 
1423. 0v ἐμᾶς νηδύος Hip. 165. νη- 
δὺς ἀκύμων An. 158. νηδὺν ἐξαμ- 
βλδμεν ib. 356. ὡς ἄρδῃ νηδὺν Sup. 
207. νηδύος ἔκβολον ἔτεκε Bac. 91. 
ἄρσενα νηδὺν ib. 527. ἔρνος νηδύος 

"ib. 1305. . πλήσοσι νηδὺν τὴν ἐμὴν 
Cy. 243. cf. v. 302. et Alop. fr. VII. 
l]- τέγξας ἄδιψον νηδὺν Cy. 571. 

 vnó6oc ἡσσημένος Aut. fr. III. 5. 
Nyírac πύλαι, una e septem Thebarum 
| portis. Ph. 1111. i 
᾿Νηλὴς Cy. 368. 
Νῆμα. νήματα ἵετο πέδῳ Or. 1433. 
Νήνεμος. νήνεμον ἔςησ᾽ ὄχλον Hec. 
933. olópa νήνεμον Iph. T. 1412. 
πέλαγος αὔραις νήνεμον Hel. 1472. 

Νήπιος. παῖδα νήπιον An. 756. cf. 
Iph. A. 466. et 622. et Ton. 43. αἵ. 

| σϑημά τι κεὶν νηπίοις γε τῶν κακῶν 
ἐγγίνεται Iph. A. 1244. τὲς νηπίες 

“ἔτι Her. 956. γυνὴ νηπία Sth. fr. 

Hel. 

πλαγ- 
κτὰ νεφέλα Sup. 901. σκότος κρύπτει! fr. V. 

ἐν νεφέλαισιν Νηρεὺς, nom. propr. 

NII. 2. βρέφος νήπιον lon. 1399. 
τὸ νήπιον ἄπλητον ἔχων Hyp. fr. V. 

"o ἀντιτίνειν vim ἀντὶ νηπίων 

NIKA 

Med. 891. νηπίοις ἀϑύρμασιν Aug. 

Or. 364. An. 
1225. 1933. 1258. et 1275. Iph. Α. 
701. 949. et 1057. Iph. T. 217. et 
273. Cy. 262. et 263. Hel. 15. 1009, 
et 1601. et Ion. 1082. 

Νηρηΐς, vel contr. Νηρῃς, filia Nerei, 
i. e. Thetis. An. 46. 135. et 161. Iph. 
A. 626. 819. 836. 896. 1062. et 1078. 
Iph. T. 537. Hel. 325. et 1663. plur. 
Νηρηΐδες, vel Νηρῇδες, filie Nerei. 
An. 1268. Iph. A. 240. Iph. T. 274. 
et 428. Tr. 2. et El. 434. et 449. 

Νησαῖος. γησαιᾶν χωρᾶν Tr. 188. 
νησαίας πόλεις lon. 1583. ἀπὸ γη- 
σαίων ὀρέων Iph. A. 203. 

Νησιώτης. νησιώτην βίον Rh. 701. et 
Her. 86. 

Νησιωτικός. δόμες νησιωτικὲς An. 
1262. ὄνομα νησιωτικὸν Hel. 148. 

Νῆσος. Φάρον οἰκῶν νῆσον Mel. 5. 
γῆσον λέγω ib. 1689. μακάρων κατοι- 
κεῖν νῆσον ib. 1693. γήσων ἐρήμων 
Hec. 1285. τὰς ᾿Εχινάδας λιπὼν víj- 
cac Iph. A. 287. 

Νῆςις βορᾶς Ιρῃ. Τ. 978. 
MINIM νηχόμενον (natantem) Epist. 

1. 
Νέζειν. φόνον νίζασα Iph. T. 1338. 
Νικᾷν. νικᾷ λέγων Or. 942. et Tr. 
710. τὸ νικᾷν ic πᾶν εὐβελίᾳ Ph. 
728. καλὸν τὸ γικᾷν ib. 1200. τῶν, 
μετρίων τὄνομα νικᾷ Med. 126. γνώ- 
M) νικᾷν τὴν Κύπριν Hip. 1304. 
γίκα νυν Al 111]. νικᾷ ὁ μείων 
τὸν μέγαν δίκαι᾽ ἔχων Sup. 437. νι- 
κᾷς lb. 947. οἴκτῳ τὸ δεῖμα τἐλέϑρε 
νικᾷν Iph. T. 485. νικᾷν, ἰσήρεις 
ὅστις ἂν ψήφες λάβῃ ib. 1472. cf. ΕἸ. 
1269. νικᾶτε Rh. 137. ἤδειν, à μ᾽ 
ἐχρῆν νικᾷν πόσιν Τὰ. 650. νικᾷ 8 
'* ϑεῶν μὲ δύτηνος κλύδων ib. 69]. 
νικᾷ Κύπρις ϑεὰς ib. 932. cf. Hel. 
29. et 3l. ἣν νικῶ λόγῳ Her. 254. 
νικᾶτε ἐχϑρὲς ib. 531. cf. v. 786. et 
Er: fr. .1. 56. ἀρετῇ oe νικῶ Her. 
F.. 342. νικᾷν τὴν δίκην El. 955. 
λογισμὸς τἄργον à νικᾷ ποτε Alcmen, 
fr. IX. 3. ó9ev νικᾷν χρή ct, δυσ- 
τυχειο Alex. fr, IV. 1. 0ZAowi τοῖς 
σοῖσι νικᾷς ib. 8. σοφὸν ἕν βέλευμα 
τὰς πολλὰς χέρας νικᾷ Antiop. fr, 
XII. 4. τοσῷδε νικᾷ Bel. fr. XVI. 



NIKH 

16. ὥστε νικᾷν Ix. fr. III. 2. τὸ 
νικᾷν τἄνδιχ᾽ ὡς καλὸν γέρας Fr. inc. 
XVII. 1. νικᾷ χρεία μὲ eorund. 
CLIX. |. νικῶν Rh. 119. νικῶντι 
συννικᾷς ἐμοὶ Al. 1106. νικῶντα ἵπ- 
ποις sparov Sup. 094. νικῶν ἀπῆρα 
φόνια πειρατήρια Iph. T. 967. ὀρ- 
νίϑων γαμφηλαῖς ἰσχὺν νικῶν lon. 
160. νικῶντ᾽ 'Opésmv πᾶσιν ἀγγέλ- 
λω φίλοις El. 762. τὰ κδἜφα τοῖς νι- 

κῶσιν ΑἹ. 1032. τοῖσι τὰ μείζονα 
νικῶσι 10. 1034. ἡ πάντα νικῶσ᾽ ἄν- 
Opa καὶ ϑῆλυν σπορὰν κακοῖσιν Hec. 
659. ἔγνως τὴν νικῶσαν βαλὴν Med. 
912. τὴν ἄνοιαν---τῷ σωφρονεῖν γι- 
κῶσα Hip. 899. νικῶσα νίκην τίνα ; 
Sup. 1060. τὸ νικῶν, sc. τὸ «pars 
μέρος ib. 708. ὡς ἐνικῶμεν μάχῃ Ph. 
1150. νενικηκὼς μάχῃ ib. 1425. πολ- 
λάκις ξηρὰ βαϑεῖαν γῆν ἐνίκησε σπο- 
pà An. 638. τοιαῦτα νικήσειε τῶν 
avra πέρι Tr. 719. ἢν νικήσῃ σ᾽ ὅδε 
Ph. 564. ἔνϑα νικῆσαί σε χρὴ Or. 
1652. ἐχ ἵπποισι νικήσαντα Tr. 1209. 
πάντα νικήσω λόγον Iph. A. 1249. 
ὁ νικήσων Dac. 979. »νικῶμαι κακοῖς 

Med. 1077. νικῶμαι ᾿Αργείας ϑεᾶ 
Τι. 28. νικώμεσϑα El 759. τὰ μὲν 
ὄκνῳ νικώμεϑα Aug. fr. IV. 1. »- 
κώμενος Rh. 115. πανταχῆ νικῶμε- 
voc Iph. A. 745. Baxxís νικώμενος 
Cy. 453. πρὸς τᾶ παρόντος ἱμέρϑβ νι- 
κώμενος Dan. 19. χρημάτων νικω- 
μένῳ Dic. fr. XII. 1. πρὸς τέκνων 
νικώμενον Fr. inc. XL. 4. et fr. inc. 
B.48.4. κρεισσόνων νικώμενοι Med. 
315. ξυμφορᾷ νικώμενοι Hip. 458. 
rà πολλὰ πρὸς φίλων νικώμενοι An- 

tiop. fr. IX. 8. πονηρῷ τῷ φϑόνῳ 
νικωμέναες Bel. fr. XXIX. 2. συμ- 
φορᾷ νικωμένη Med. 1195. τὴν εὐ- 
γένειαν τῆς τύχης νικωμένην---ἐσεῖδον 

Her. 234. νικωμένη Παλλὰς &x ἀνέ- 
ἕεται ib. 358. 8 ποτε---νικωμένη δί- 
«qv ὑφέξω El. 697. τῇ βίᾳ νικώμε- 
γον Hec. 333. ἐδέτερον αὐτοῖν φϑό- 
voy ἔχει νικώμενον Ph. ὅ48. ἐγικώ- 
μην κεκραγμΒ Iph. A. 1357. νικη- 
ϑεὶς πόϑῳ Her. 8300. 

Νίκη. νίκης σῆμα Ph. 1204. ὡς Sa- 

vóvruv 80ap8 νίκη πέλοι ib. 1473. 

ταῦτα νίκην δίδωσιν Sup. 596. νίκην 

Θησέως ἀγγελῶν ib. 638. νικῶσα 

νίκην τίνα; lb. 1060. ἤδειν---κείνῳ 

ΝΙΣΣ 

νίκην ὧν p. ἐχρῆν παριέναι Tr. 651. 
γίκην δὸς ἡμῖν El. 675. τρισσῶν | 
βιότων ἑνὶ κρίνω νίκην μίαν Bel. fr. 
XVI. 3. b) dor. νίκα. νίκαν μὴ 
κακόδοξον ἔχειν An. 779. περὶ νίκας 

Iph. A. 215. τάχα ἂν νίκαν δοίη 
δαίμων Rh. 995. ϑεὸς ἁμετέραν τις 
ἄγει νίκαν El. 591. νίκας Ξεφανη- | 
φορίαν---τελέσας ib. 862. καλὸν à | 
νίκα Epig. III. 2. c) plur. Συρηκο- | 

σίας ὀκτὼ νίκας ἐκράτησαν Epig. H. | 

1. 2) Νίκη, nom. propr. dea victoriae, 
seu Minerva. Iph. T. 1497. et Ion. 
1529. et dor. Nía Or. 1691. Ph. 
1752. et Ion. 457. 

Nucgréov. 8 σϑένει νικητέον γυναῖκας 

Bac. 951. 
ἊΨ, X 

Νικητήριον. εἰ δόλοισιν ἦν TO νικη- 

τήριον Dan. fr. VIII. 3. 

λαβὼν Al. 1031. 
Tr. 963. | 

Νικηφορεῖν. ἣ δάκρυα νικηφορεῖ Bac. 

1148. | 

Νικηφόρος. κρᾶτα νικηφόρον Tr. 2893 

et ἀδελφδ κρᾶτα τᾶ νικηφόρϑ ΕΙ. 872. 

πατρὸς ἐκ νικηφόρα γεγὼς ib. 880. | 

ξὺν δίκῃ νικηφόρῳ Ph. 788. δεξιὰν 

νικηφόρον ib. 1977. σωτηρίαν νικη- 

φόρον Iph. A. 1474. ἥξω εἰς νεκρὲς 

νικηφόρος Tr. 460. νικηφόρον ἄγραν 

Bac. 1198. νικηφόρα Oops τύχοιτε 

Iph. A. 1557. 
Nu, pro αὐτὸν, αὐτὴν, αὐτὲς et avràc, 

passim per totum Euripidem, e. c. 

Hec. 265. 515. Or. 1214. etc. 

Νιόβη, nom. propr. famina. Ph. 163. 
et Cresph. fr. Ii. 2. 

Νίπτειν. ἔνιψεν αὐτῶν σφαγάς; Sup. 

765. ἣν νίψω φόνον τῶνδε lph. T. 

1230. νίψαι ἐρᾷ ib. 1041. ἁγνοῖς 

καϑαρμοῖς νιν νίψαι ϑέλω ib. 1191. 

βᾶς ἤλϑομεν γίψοντες ἐναλίᾳ δρόσῳ. 

ib. 255. ὀρειᾶν πιδάκων νίψαντο adr 

par ἐν ῥοαῖς An. 284. νίψαντο αἷμα, 

Bac. 766. ᾿ 

Νίπτρον. χρόνια νίπτρα ποταμίας Opó-. 

ce Hel. 1400. ἐκ κρωσσῶν ὕδωρ Xt 

poiv ἔπεμπε νίπτρα Ion. 1174. | 

Νιρεὺς, unus e ducibus Gracorum ad. 
Trojam proficiscentium. Iph. A. 204. 

Nicoc, nom. pr. Níes πόλιν ἥκειν ἔφα- 

σκε Her. F. 954. 
Νίσσεσϑαι. πᾷ δή μοι νίσσῃ σκοπέ- 

Asc ; Cy. 48. νίσσονται Hel. 1498. 

νικητήρια 
ἀντὶ νικητηρίων 



NOMI 

Νιφάς. πυκνῇ γιφάδι (de lapidibus confertim projectis) πάντοϑεν σποδέ. μενος An. 1130. 
Νιφοβόλος. ὑπὸ δειράσι νιφοβόλοιο Παρνασᾶ Ph. 214. νιφοβόλον Φρυ- γῶν νάπος Iph. A. 1282, 
Νοεῖν. τῇδε νόει νότον πρὸς οἴκος Iph. 
ΠΝ. 7018:.. τάδε μετατιϑέμενος γόει 
NBI 3l. vosty σοφὸς ib. 625. ὃς 
ϑεὸν ἐχὶ νοεῖ Fr. inc. CLVIII. m 
δέδοικα δὴ, μή τοι νοήσῃης Fr. inc. B. 
992. γοήσας πως Ph. 1410. 

Nonréov. ϑεὸν ποῖον vonréov ; Fr. inc. 
CXLVI. 1. 

NoSayevj)c Ion. 292. παῖδας vo9a- γενεῖς An. 943. τέκνῳ voSayzvei ib. 
913. 

| Nó3oc. δεσπότην νόϑον 
δείς ποτ᾽ εἴη τῶν 
ib. 

Hip. 309. μη- 
ἐμῶν φίλων νόϑος 

1083. εἴ τις νόϑος πέφυκε An. 
637. vó9a παιδὸς ἔκυρσεν Ton. 1105. 
vóSoy n παρϑένευμ᾽ ἔτικτε σὸν ib. 
1472. ματὸν νύϑοισι σοῖς ἐπέσχον An. 223. νόϑοι πολλοὶ γνησίων ἀμεί- 
vovec ib. 639. παῖδας ἐκ £g νόϑος λα- βεῖν And. fr. XXIV. 1. cf. Eu. fr. TV. d. ἐξδὲν ὑγιές φασι μητρυιὰς φρο- νεῖν νόϑοισι παισὶν Phry. fr. X1. 2. τὸ vóSov τοῖς γνησίοισι πολέμιον πε- φυκέναι Hip. 962. γνόϑον λέκτρον Non. 545. et νόϑοισι λέκτροις An. 
929. ὀνόματι μεμπτὸν τὸ vóSov An- tig. fr. IX, 

Νομάς. ὁρῶ ---- νομάδα κυματοφϑόρον ΡΟ]. fr. I. 2. νομάδες Cy. 120. 
Νομίζειν. εἰ κακῶς νομίζομεν τιμᾷν TOv ἐσθλὸν Hec. 326. ϑεὲς νομίζεις τὰς τότ᾽ ἐκ ἄρχειν ἔτι; Med. 493. | ὕπριν γομίζω τῆς ἐμῆς ναυκληρίας rear εἶναι ib. 597. πάντ᾽ ἔχειν ᾿Ῥομίζετε ib. 570. μηδείς με φαύλην κασϑενῇ νομιζέτω ib. 807. HM ὃ νο- μίξω παῖδα σὸν πεφυκέναι ΑἹ. 644. γυναικὸς δαίμον᾽ εὐτυχέτερον τῷ ᾿μ8 πῶ ib. 939. γῦν ϑεὲς νομίζω "Sup. 732. νόμιζε ταῦτα Rh. 868. τῶν εὐδαιμόνων μηδένα νομίζετ᾽ εὐτυ- XE, πρὶν àv ϑάνῃ Tr. 510. σωτῆ- pac αἰεὶ καὶ φίλος νομίζετε Her. 313. ef. v. 316. Ἥραν νομίζω ϑεσφάτων μείζω πολὺ ib. 1039. 4 νομίζειν (mo- ris esse) φήσομεν ka S "EAMá0a — Hel. 1071. ró karSaveiy δεινὸν νομίζω He 982. σὲ πρῶτον----πιτὸν νο- 

NOMI 

μίζω kal φίλον Kl 83. γαμβρὸν 
νόμιζε Alemaoon. fr. XI. 2. vid. not. 
X0vc8 νόμιζε σαυτὸν ὅνεκ᾽ εὐτυχεῖν 
And. fr. XVI. 4. zà φύντα κρείσσω νομίζειν τῶν δοκημάτων χρεὼν Er. fr. 
VID OI τὰ 785.7 EX rir) χρημάτων 
νομίζομεν Eu. fr. VI. 3. razor (sc. 
τὸν αἰϑέρα) νόμιζε Ζῆνα Fr. inc. I. 
3. ἐδὲν πρεσβύτερον νομίζω τᾶς σω- 
φροσύνας eorund. XIII. 2. τὸν tU- 
TUXS8vra kal φρονεῖν νομίζομεν eor. 
CCIV 8X ἕνα νομίζων φϑείρεται 
πόλεως νόμον El. 234. τὲς νομίζον- 
rac τέχνην Alem:on. fr. XIII. 9. 
H νομίζοντες δίκην δώσειν CEnei fr. 
IX. Ὁ. τὸ πλῆϑος ὅτι $avAórepor 
ἐνόμισε Bac. 432. νομίσας πολέμιον 
δυσδαίμονα Ph. 1595. ὡς νομίζεται (ut moribus est receptum) Al. 99. 
et 612. et El. 1126. cf. Iph. T. 471. 
et Hel. 1278. χωρὶς τό, τ᾽ εἶναι, kal 
τὸ μὴ, νομίζεται Al. 531. μηδὲ ve- 
κρῶν ὡς φϑιμένων χῶμα νομιζέσϑῳ 
τύμβος σᾶς ἀλόχε ib. 999. καϑ' Ἔλ- 
λάδ᾽ ὡς κακῶς νομίζεται An. 694. τὸ 
ϑνήσκειν à τάφος νομίζεται ; Iph. A. 
1444. ἄλλως νομίζῃ ϑεὸς Cy. 354. 
ὁ Βάκχιος τίς Se0e νομίζεται; ib. 
219. ἡ αἰσχύνη βάρος τᾶ ζῇν vopí- 
ζεται Her. 202, τὸ ϑανεῖν κακῶν 
μέγιτον φάρμακον νομίζεται ib. 596. 
δυσπρεπὲς νομίζεται Hel. 307. ὥσπερ ἐν γραφῇ νομίζεται lon. 271. ry. 
ρανγὶς εἶναι ϑεῶν βίος νομίζεται Ar. fr. IX. 1. μεγάλ᾽ ἔχειν νομίζεται 
ἌΡΝΕΣ 4. ^ 23 κατϑανεῖν ζῇν κάτω νομίζεται Pol. fr. II. 2. ὃς Óp- 
κων Svaroic ταμίας νενόμιξαι Med, 
170. ὅστις Xpusóc ἀπ᾽ ἀρχῆς νενό- 
peat Al. 109. τὰ ϑεῶν ὅτω νενόμι- 
sat Iph. A. 33. ἐς ἀδίκως μήτηρ 
πάντων νενόμιΞται (sc. ἡ γαῖα) Chry. fr. VIL 7. κρείσσων νομισϑεὶς ἐν πόλει Med. 301. τῶν ἐλευϑερωτά- 
των οἴκων νομισϑεῖσα An. 13. τὰ 
νομισϑέντα Bac. 7]. 

Νόμιμος. οἱ μὴ νόμιμοι παῖδες Ph. 
822. πυρὸς φῶς νόμιμον ἐν γάμοις 
ib. 847. τὸ ἴσον, νόμιμον ἀνϑρῴποις 
ἔφυ 1b. 541. τὸ ἐν ὄνῳ μακρῷ νό- 
μιμον Bac. 804, τόδ᾽ “Ἑλλὰς νόμι- 
μον ἐκ τίνος σέβει; Hel. 1286. νόμιμ᾽ 
ἀτίζοντες ϑεῶν Sup. 19. νόμιμα 
πάσης συγχέοντας Lin 5 

3 



NOMO 

τὰ ἔξω νόμιμα δίκας Bac. 1008, νό- 

μιμα μὴ κλέπτειν νεκρῶν Hel. 1293. 

Νόμισμα. νύμισμ᾽ tic ravró γε Iph. 

'T. 1471. vid. not. in fin. νόμισμα 

δώσομεν Cy. 159. ἐμπλησϑέντες γο- 

μίσματος Er. fr. II. 29. ὅτοι νόμισμα 

λευκὸς ἄργυρος μόνον καὶ χρυσός ἐξιν" 

ἀλλὰ κἀρετὴ βροτοῖς γόμισμα κεῖται 

CEdip. fr. V. 1—3. τῇ νομίσματος 

χάριν Fr. fal. cit. V. 4. 

Νόμος. vópoc—roic τ᾽ ἐλευϑέροις ἴσος 

Kal τοῖσι δόλοιει-- κειται ΕΘΝ 29]. 

ὁ κείνων (sc. ϑεῶν) κρατῶν νόμος" vó- 

pe γὰρ τὸς ϑεὲς ἡγέμεϑα ib. 800. 

αἴτιόν τι καὶ νόμος ib. 974. ἐπὶ τὸν 

κοινὸν Ἑλλήνων νόμον Or. 495. 

vóus ἂν εἴχετο ib. 02.» ἀμυνῶ τῷ 

νόμῳ ib. 522. τὸν οἴκοϑεν νόμον σέ- 

βεσα Ph. 301. βροτοῖσιν ὃς καϑέ- 

ςηκεν νόμος Hip. 91. πρὸς τῶν ἐχόν- 

των τὸν νόμον τίϑης Al. 58. πα- 

rpgov νόμον ib. 686. νόμῳ τῶν vep- 

τέρων An. 1200. τὸν νόμον κεκτη- 

μένος αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ up. 431. 

τὸν Πανελλήνων νόμον σώζων ib. 

526. et τ. Il. v. σώζοντες ib. 671. 

vópoc παλαιὸς δαιμόνων ib. 563. vó- 

pov τὸν ἐμὸν ϑεοῖσιν ἀποῦδσαι Hel. 

877. Ἑλλήνων νόμῳ ib. 1577. προ- 

γόνων νόμον σώζεσα Ioo. 20. ϑεῦ 

vóuov à παραβαίνομεν ib. 230. τῷ 

νόμῳ ὄλλυμαι ib. 12956. τρίποδος ἀρ- 

χαῖον νόμον σώζεσα ib. 1322. νό- 

pov παρέμενος Her. F. 779. λέκτρα, 

ὧν ἐδεὶς νόμος ib. 1316. 78 νόμε8 

χάριν ib. 13229. ἐχ ἕνα νομίζων 

φϑείρεται πόλεως νόμον Ἐ]. 284. νό- 

μῳ γαῦρον αὐτὸ κραίνει χρόνος Alex. 

fr. XII. 8. νόμῳ νοσὅσιν (sc. οἱ vó- 

So.) And. fr. XXIV. 3. ὅτ᾽ ἐχρῆν 

εἶναι νόμον Antig. fr. V. l. τῷ νόμῳ 

ἰώμεϑ᾽ αὐτὰς Bel. fr. XIX. 2. νό- 

(μος λείψαν᾽ ἐκβάλλειν κυσὶν Cress. fr. 

VII. ἀρχαῖος νόμος Dic. fr V. 

κοινὸς ἀνϑρώποις νόμος ejusd. fr. Ν ΤΙ. 

]. τρόπος ἐςὶ Xpnsóc ἀσφαλέςερος 

vópa Fir. fr. VIL.1. τὸν νόμον xat- 

pev ἐῶν Fr. inc. XLII.2. νόμος τὸν 

ἐχϑρὸν δρᾷν κακῶς eorund. ΟΤ1]. a. 

2) plur. κατάρχομαι νόμων βακχείων 

Hec. 684. τὰς ἀνάγκας οἱ νόμοι 

διώρισαν ib. 847. νόμων γραφαὶ ib. 

866. κατὰ νόμες ΟΥ. 429. τῶν νό- 

«μων μὴ πρότερον εἶναι ϑέλειν ib. 487. 
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Φρυγίοισι νόμοις ib. 1426. βαρβά- 

ροισι νόμοισιν ib. 1430. et 1507. et 

γόμοισι βαρβάροις Hel. 806. εἰς και- 

νὰ ἤϑη καὶ νόμες ἀφιγμένην Med. 

238. νόμοις χρῆσϑαι ib. 538. vó- 

μοις βροτῶν ξυλλαμβάνεσα ib. 812. 

εἴπερ ϑεῶν νόμοισι χρώμεϑα Hip. 98. 
, Fr , gue. J, 

d βαρβάρων νόμοισιν oik&uev πόλιν 

An. 242. vópec βροτῶν μὴ μιαίνειν 

Sup. 378. νόμοι κοινοὶ ib. 490. ἀνο- 

μία νόμων κρατεῖ Iph. A. 1095. ϑύ- 

ραζε τῶν νόμων Bac. 331. οἱ νόμοι 

διάφοροι ib. 484. ὁ κρεῖσσόν ποτε τῶν 

νόμων γινώσκειν χρὴ ib. 889. νόμοις 

ϑνητοῖς εἰς λόγες &rospéoa Cy. 298. 

λέλειμμαι τῶν ἐν Ἕλλησιν νόμων 

Hel. 1262. τὲς Πελοπιδῶν ἐῶ νό- 

pec ib. 

906. vópsc kotw8c Ἑλλάδος Antiop. 

fr. IV. 3. χωρὶς χρώμεϑ᾽ ἀλλήλων 

νόμοις Dic. fr. VIII. 4. νόμοι γυ- 

ναικῶν à καλῶς κεῖνται πέρι Inus fe) 
, , 

^ [ws 

νόμες ϑέσϑαι κολαξὰς SiS. | VELA: 
fr. 1.5. cf. v. 9. ἡ νόμων ἐδὲν μέλει 

Fr. inc. CLXXI. πῶς---νόμοισι χρώ- 

μεϑα; eorund. CLXXXVI. 2. 

βοντα τὸς ϑεῶν vópasc Fr. inc. B. l. 

2. 

Νομὸς, sedes, habitaculum. νομὸν τῆς 

“Ἑλλάδος πορϑεῖν Rhes. 477. ἐκλι- 

πὼν ἤϑη τε καὶ νομὸν βία Pol. fr. ij 

7. 2) pascuum. ποιηρὲς Aur8ca vo- 

μὲς Cy. 61. 

Nóoc. vós φιλοδέσποτον Ion. 709. c. 

(est vers. a Barnes. insertus) vóo 

ἀκέων καὶ βλέπων Sis. fr. 1. 18 

Contr. νᾶς vid. infra suo loco. 

Νοσεῖν. Hoc verbum (uti et subst, 

νόσος) saepius de morbis tropice sic 

dictis, v, c. statu reip. turbulento, 

pravis moribus etc., quam de physicis, 

ab Euripide usurpatur. »oc& τλή-, 

pov ᾿Ορέτης Or. 34. κἀν μὴ voont. 

ἀλλὰ δοξάζῃς νοσεῖν ib. 314. ἐκ 
φασμάτων τάδε νοσεῖς ποίων ὕπο; 1b. 

407. νοσεῖ ἥδε γῆ πάλαι Ph. 874.. 

νοσεῖ τὰ φίλτατα Med. 16. κρεῖσσον. 

νοσεῖν, ἢ ϑεραπεύειν Hip. 186. εἰ. 

νοσεῖς τι τῶν ἀποῤῥήτων κακῶν ib. 

293. νοσϑμεν βὸὲν ὄντες αἴτιοι 19. 

933. χείρον᾽ ἀρσένων νόσον ταύτην 

νοσϑμεν An. 2990. ἐκ τίνος λόγδ vo- 

σεῖ δόμος; ib. 549. 8r αὐτὸ καὶ 

νοσᾶμεν ib. 907. δόμοι νοσδσιν ἀν- 
9 

, 
σε-. 

i 

1445. ἀσπόνδοισι νόμοισιν ER 
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δρῶν ib. 951. 'EAAàe σὺν σοὶ κατὰ 
ϑεὸν νοσεῖ τινα Iph. A. 411. τὸ τῆς 

᾿ς τύχης, Καὶ τὸ τῆς 3ta, 
| πᾶντα τἀκείνα γοσεῖ Iph. T. 536. 

γοσεῖ rà τῶν ϑεῶν ΤΥ. 27, γοσεῖς χ᾽ 
ἅτερα ib. 615. ἣν ἡ δόξα σε voc) 
Bac. 311. ὅτ᾽. ἄνευ rárwv νοσεῖς ib. 
327. τοῖς ἐκείνα πήμασιν νοσεῖς ; Hel. 
102. τὸ ὄμμα pe νοσεῖ ib. 581]. ἐκει 
γοσθμεν ib. 587. ὅποι νοσοῖεν ξύμ- 
μάχοι, κατασκοπῶν ib. 1623. τί ἐκ 
ἐκείνῃ----νοσεῖ; lon. 364. ἀπαιδίαν 
νοσεῖν lb. 620. τί ϑεσφάτοισι δεσπο- 
τῶν νοσῶ; lb. 755. σὺν σοὶ νοσῶ ib. 
808. νόμῳ νοσᾶσιν (sc. oi γνόϑοι) 
And. fr. XXIV. 3. ταράσσων μηδὲν 
ὧν πόλις νοσεῖ Antiop. fr. ΨΊ, 2, νο- 
σεῖν τίϑησι τῶν ἀμεινόνων φρένας Gl. 
fr. II. 2. κέρδες ἕκατι καὶ τὸ συγ- 

- γενὲς νοσεῖ CEnei fr. VI. 2. γοσεῖν 
αἰσχρὰν νόσον Phry. fr. VIII. 2. βρο- 
τῶν νοσᾶσιν οἱ βλέποντες, οἱ δ᾽ ὀλω- 
λότες ἐδὲν νοσῶσιν ejusd. fr. XV. 3. 
4. ἡ παῖς νοσεῖ σε Scy. fr. 1.1. zAa- 

| τῶν νοσεῖν Tel. fr. XXII. 3. νοσῶν 
Ph. 884. φίλον rot τῷ νοσᾶῶντι δέμνιον 
Or. 229. δυσχερὲς ψαύειν γοσᾶντος 

᾿ ἀνδρὸς ib. 790. πρὸς τῆς τύχης νοσῶν 
Ph. 66. λόγος νοσῶν ἐν αὑτῷ ib. 475. 
μὴ voc8vrí μοι νόσον προσϑῇς Al. 
1050. τοῖς r8 νοσῶᾶντος πήμασιν Sup. 
227. voc8vra οἶκον Iph. T. 992. Sá- 
τερον νοσῶν δυοῖν lon. 579. τὸ μὴ 
εἰδέναι ἡδονὴν ἔχει τινὰ νοσᾶντα An- 

Ptiop. fr. XXIV.3. τί με πλᾶτος ὠφε- 
λεῖ νοσᾶντά γε; Tel fr. ΧΧΙΠ. 1. 
σοὶ δ᾽ ἔγωγε καὶ νοσᾶντι συννοσᾶσ' 
ἀνέξομαι Fr. inc. CLII. 5. Üvaápesov 
οἱ νοσᾶντες Or, 239. ἦ cs voc8vrac 
ὕβρισεν δόμες ; Iph. T. 930. φίλων 
γοσόντων ἘΠ. 412. νοσῶσα Hip. 477. 
ἐδίᾳ νοσᾶσα Iph.4A..082. υἰῶς vocüo" 

“εὗρον νόσας Ion. 320. cct. νοσᾶσαν 
πόλιν Her. F. 34. cf. v. 273. Fr. inc. 
XXXVIII. et fr. inc. B. 47.l. ró 
γοσθντι τειχέων (sc. μέρει) Ph. 1104. 
T8TO παύσαντες νοσᾶν ib. 1178. vo- 
s8»ra λέκτρα Hip. 463. ἐπὶ νοσᾶσι 
Oouactw Yph. T. 680. voc&vra pé- 
λαϑρα ib. 693. ἐν ἀνϑρώποισι κακοῖς 

᾿γόοσδντα σύγχυσιν πολλὴν ἔχει Peliad, 
πὶ III. 2. νοσησάσης χϑονὸς Her. 

"Th. 542. 
Νοσερός. τειρομέναν νοσερᾷ κοίτᾳ Hip. 

νοσεῖ ib. 1404. Νόσημα. 

ΝΟΣΟ 

131. et γνοσερᾶς δέμνια κοίτας ib. 180. 
voctpóv κῶλον Or. 1016. 

νόσημα κυδεύοντα παιδαγω- 
γίᾳ Or. 881. λοχεῖ ἐμδ γοσήματος 
El. 656. τὸ μωρὸν αὐτὸ r8 πατρὸς 
γόσημ᾽ ἔνι Antig. fr. XI. 1. ὅσον vó- 
σημα τὴν Κύπριν κεκτήμεϑα Inus fr. 
IX. 2. ἐγγίνεται νοσήματ᾽ εἰς κρυ- 
πτὸς γάμες Ιοη. 1524. 

Νόσος. αἰσχίτην νόσον Or. 10. ἀγρίᾳ 
συντακεὶς νόσῳ ib. 34. ὅταν σῶμα 
καφισϑῇ vóce ib. 43. ἐπίκερον νόσε 
10. 211. νόσος μανίας 10. 227. τίς 
σ᾽ ἀπόλλυσιν νόσος ; ib. 398. πλευρὰ 
γωχελῆ νόσῳ ib. 798. παρειμένον 
νόσῳ 10. 879. νόσα τήνδ᾽ ἀπαλλάξω 
χϑόνα Ph. 1021. ὡς ὥλεσϑε πατρῴᾳ 
νόσῳ Med. 1364. ξύνοιδεν ὄτις οἶκε- 
τῶν νόσον Hip. 40. τὴν νόσον δυσ- 
κλεᾶ ib. 405, εὖ πως τὴν νόσον κατα- 
spéós ib. 477. δεινᾷ ᾿Αφροδίτας νόσῳ 
ib. 766. μαραίνεται νόσῳ ΑἹ. 20]. 
cf. v. 287. μὴ νοσᾶντί μοι νόσον 
προσϑῆς ib. 1050. χείρον ἀρσένων 
νόσον ταύτην voc8uev An. 219, νόσον 
Ἑλλὰς ἔτλα, νόσον ib. 1045. τὴν 
γόσον τὴν τῶν ϑεῶν προσϑεὶς ἐμοὶ Tr. 
1042. ὃς εἰσφέρει νόσον καινὴν γυ- 
ναιξὶ Bac. 353. Ἥρα με κάμνειν τήνδ᾽ 
ἔϑηκε τὴν νόσον Her. 990. νόσον 
κρυφαίαν Ion. 944. ἔχει νόσον πενία 
El. 375. vid. etiam Antiop. fr. fin. 
σῶμα εἰς νόσον πεσὸν El. 428. ἑκασία 
νόσος Dic. fr. VII, 4. ἐχϑίξη νόσος 
(Eno. fr. II. 6. νοσεῖν αἰσχρὰν νόσον 
Phry. fr. VIIL. 2. πόλει εὐτυχᾶντες 
οἱ κακοὶ νόσος Plis. fr. I. 7. τῇ νόσῳ 
διδὲς χρόνον Fr.inc. LXVII. 1. ἄλλ᾽ 
ἐπ᾿ ἄλλῃ φάρμακον κεῖται νόσῳ eorund. 
CXVIIL 1. μεῖζον προσάπτει τῆς 
νόσα τὸ φάρμακον Fr. inc. B. 43. 2. 
δύο νόσω κεκτημένος Ton. 591. ὄχλον 
παρέχων παρϑένῳ γόσοις ἐμαῖς Or. 
282. ἡ μεγίτη τῶν ἐν ἀνϑρώποις vó- 
σων πασῶν ἀναίδεια Med. 471. cf. 
Inus fr. V. 7. ubi de invidia dicitur. 
svyepai νόσοι Hip. 177. παίδων vó- 
cac Al. 888. ὡς vocac εὗρον νόσος 
Ion. 320. ἀκεσφόρον νόσων ἴοι. 1005. 
νόσες ἀπείργει ib. 1018. νόσοι ϑνη- 
τῶν αἱ μέν εἰσ᾽ αὐϑαίρετοι x. τ. Δ. Bel. 
Ir. XLDX.125.«0 γῆρας óc ἔχει πολλὰς 
νόσες Gl. fr. 111.1. βροτοῖς τὰ μείζω 
τῶν μέσων τίκτει νόσες Fr. inc. XXIX. 
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1. λύπαι ἀνϑρώποισι τίκτεσιν νόσες 
eorund. LXVI. τὰς γνόσδς σκοπεῖν 

χρεὼν eor. CLXI. 3. 
Nossiv. μόνος νοτῶ Hel. 435. ὄπω 

v£vósqK οἶκον Iph. T. 534. ἐπεὶ δεῦρ᾽ 
£vósqgeev An. 972. νοςήσαιμι ΑΙ. 
1026. πατρίδα vosijcat Hel. 1031. 

γῆν τήνδε vosíjcac ib. 897. Λακεδαί- 
povoc γῆς δεῦρο vosijgcac ἄπο ib. 

481. 
Nósquoc. ἐπεὶ vósuiov ναῦς ἐκίνησε 
πόδα Hec. 940. νόΞξιμος ἔλϑοις δόμον 
ΑΙ. 1156. 

Νότος. πρευμενᾶς vóse τυχόντας Hec. 
541. πικρὸν ᾿Αδράτῳ νότον---ϑήσει 
Ph. 956. cf. 'Tr. 66. εὖ νότον ἀγγέλ- 

. λεις σέϑεν Sup. 641. κακὸν vósov ib. 

1208. et Her. 1042.  vózov ἐκ ἀποί- 

σεται Iph. A. 298. Ἑλένης νότος ib. 

882. εἰ πρὸς ἤϊλιον £v τῷδ᾽ ἔκαμνε 
νότος ἴθ. 966. vósov πονηρὸν ib. 
1187. οἷς vósoc ἐκ £s 'IMa πύργες 

ἔπι ib. 1261. ὡς τύχοι vóss sparóc 
ib. 1603. ἐκ τερμάτων νότον ἄρωμεν 
πάλιν; Iph. T. 117. vid. etiam v. 527. 

535. 662. 1003. 1016. 1019. 1066. et 

1119. »ósov τὸν πρὸς Ἴλιον περᾷν 

Rhes. 427. óvevosov νότον Tr. 75. 

ςἐλλεσ᾽ ᾿Δργεῖοι νότον ib 168. γνόξον 

ἄϑλιον σχήσϑσι Bac. 1335. νόςος εἰς 

πάτραν Her. 311. cf. v. 587. et 645. 

à? oicSa vósor οἴκαδε Hel. 883. cf. v. 

890. 
Νοσφίζειν. ὅστις μ᾽ eUrvx8vr- ἐνόσφισας 
ΒΝ. 56. ἐκ δόμων ἐνόσφισαν ϑεοί σε 

Hel. 647. ταλαίπωρον ἐμὲ γέροντ᾽ 

ἄπαιδα νοσφίσας Δπ. 1208. βρέφος 
μητρὸς ἀπόπρο νοσφίσας Iph. A. 1287. 

γοσφιεῖς με τῦδε δευτέρα νεκρᾶ ; ΑἸ. 

44. εἰ τὲς ϑανόντας νοσφίσεις, ὧν 
δεῖ λαχεῖν Sup. 539. ἦ πε σφ᾽ ἀδελ- 
φὸς χρημάτων νοσφίζεται ; ib. 153. 

Νοσώδης. στίλβει νοσώδεις ἀςτραπὰς 

Or. 480. νοσῶδες τὅτο τοῖς ἀμείνοσιν 

Sup. 423. 

Νοτερός. πόνταε νοτερὸν ἐπ᾽ ἔκβολον 

Iph. Τ. 1042. νοτερὰν πέπλων πτύχα 

Sup. 978. νοτερῷ βλεφάρῳ Al. 601. 
πέδον νοτερὸν Ion. 1006. νοτερὸν ὕδωρ 
10. 149. 

Nórtoc. νοτίας &Apac (1. e. ἅλμης) 
Hip. 150. sayóvac voríec Chry. fr. 
XI 8. 

Noríc. ποντία roric Hec. 1259, καλ- 
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Aerórapoc ὕδατος voric Ph. 649. et 
δροσώδης V0. v. Bac. 704. ταχεῖα 
voric διώκει μ᾽ ὀμμάτων Iph. A. 684. 
ἃ πόντος νοτίδι διακλύζει Iph. T. 107. 
ὅταν ξηρὸν πέδον----νοτίδυς ἐνδεῶς ἔχῃ 

CEd. fr. XVII. 8. 
Νεϑεσία. πρὸς ve3tcíac τὰς σὰς Her. 

F. 1256. 
NaSeretv. ἡμᾶς χρή σε νοϑετεῖν φίλα 

Or. 299. ij ϑυραῖα φρονήματ᾽ ἀνδρῶν 
ναϑετεῖν ἐπίξταται Hip. 396. σὺ γ᾽ εὖ 
με veSére ib. 724. ὁρῶ κἀγὼ ταῦϑ᾽, 

ἅπερ pe νϑϑετεῖς Sup. 337. cf. Bac. 

824. ὥστε μή σε veSereiy Iph. A. 

692. τὴν σὴν μητέρα νεϑέτει lon. 
1307. μή με veSéra ib. 1397. cf. 

Her. F. 855. σύ γε με veSereic Her. 

F. 1249. λέληϑεν ἐδὲν τῶνδέ μ᾽, ὧν 
σὺ νοϑετεῖς Chry. fr. I. 1. ἅπαντες 

ἐσμὲν εἰς τὸ veSeréiv σοφοὶ Fr. inc. 

XXXIII. 1. 
fr. VIII. 6. 
Aáxw Tr. 1015. 

ϑετόμενον χρεών ; Ion. 1332. 
τί δή με δρᾶσαι vs- 

νεϑετεμένη χαλᾷ Dic. fr. VI. 1. 
Νεϑέτημα. τῶν μακρῶν ἀπαλλαγεῖσα 

γεϑετημάτων Ph. 8905. ἄγαν μωραί- 

γοντι νϑϑετήματα Fr. inc. CXVIII. 

at 
NaSerqréoc Bac. 1254. et Ion. 436. 
Νονεχὴς Dan. 48. 
N8c. jt 

Or. 907. 
τὸν νῦν ἐκεῖσ᾽ ἔχει Ph. 363. cf. v. 

14297. σοί is v8c λεπτὸς Med. 529. 

νᾶν ἔχων, ὅσον σε δεῖ Hip. 105. οἵ. 

An. 251. οἷσιν ἐκ ἔνετι νᾶς Hip. 920. 

cf. An. 230. et 668. Antiop. fr. XIX. 

1. et Tel. fr. XIV. 2. ὁ v8c ὃ σός 

μοι μὴ ξυνοικοίη An. 236. τὲς vàv 
ἔχοντας ib. 945. cf. Iph. A. 374. et. 

Bel. fr. XVIL 1. v&c à βέβαιος Iph. 

Α. 334. ó νᾶς ὅδ᾽ αὐτὸς v8r ἔχων 
τυγχάνει ib. 1139. τὸν νᾶν Qácka- | 

λον ἔχασα Tr. 647.  v8c βροτῶν ib. 
886. ὁ σὸς v8c ἐποιήϑη Κύπρις ib. 

088. ὅπως ἂν ἐκβῇ τῶν ἐρωμένων ὁ 

νᾶς 10. 1052. τὸ γῆρας, v&v ἐκ ἔχον 
Bac. 252. cf. v. 271. νϑς ὁρᾷ Hel. . 

121. r&vop' ἐκ ἔχων ἐλεύϑερον, τὸν 

γᾶν δὲ ib. 737. - ὁ v8c τῶν karSayóv- 

I IE ER ERE 

παῖδα v&aSerüv Phaéth.. 
£vaSérav σὲ πολλὰ, πολ- | 

y8Se- | 

τόμενος ἔρως μᾶλλον πιέζει ΒΝ 
1. νεϑετομένη Med. 29. Κύπρις 808 | 

ταῦτα νᾶς ἐτόξευσεν μάτην Hec. | 
el N - * , 9 » X 

603. ὅσοι σὺν νῷ χρητὰ βελεύεσ᾽ ἀεὶ 
δεῦρο νῦν ἔχε iób. 1181]. 



ΝΥΜΦ 

Btop"ib.: 1020; τ οἴκοι τὸν λῶν ἔσχον 
lom 251. τὸ r$ νῦ raxv ib. 742. 

| ἐκεῖσε τὸν νῶν δὲς ib. 1370. γᾶς ἐκέτ᾽ 
᾿ ἐσὶν /Eol. fr. XVIII. 4. νεότης μ᾽ 
ἐπῆρε καὶ σϑένος τᾶ yg πλέον And.fr. 

v8v χρὴ ϑεᾶσϑαι CEd. fr. VII. 
l. eic φροντίδας νῶν συμφοράς τ’ 

᾿ ἐβαλλόμην "Thes. fr. IV. 2. τὸν νᾶν 
ἀπείργει μὴ λέγειν, ἃ βόλεται Fr. inc. 

τῇ v8v κεκτημένῃ eorund. 
'"CLI.5. ἐκ ὀφϑαλμὸς τὸ ταῦτα kpi- 
^ vóv ésw, ἀλλὰ vüc ib. 6. τὸν γᾶν "ἔβλαψε Fr. inc. B. 95. 2. τὰ οἴκοι 
ἴσϑι κατὰ νᾶν Epist. II. 

 Nókrepoc. νύκτεροι κατὰ cparüv 
λακες Rh. 87. ἅδε νύκτερος ἀνάγκα 
Hip. 1388. vukrépo πλάτῃ Mh. 53. 
vwkrépsc ἐκκλησίας ib. 139. $vÀa- 

᾿ καῖσε νυκτέροισιν ib. 765. νυκτέρων 
ἀσπασμάτων Hec. 831. 

Νυκτερωπός. δόκημα νυκτερωπὸν ἐν- 
νύχων ὀνείρων Her. F, 111. 

Νυκτηγορεῖν. τί χρῆμα---νυκτηγορᾶσι; 
Rh. 89. 

Νυκτηγορία. γυκτηγορίαν τιν᾽ ἔχων 
..20. 

᾿ 

, 
U- 

Νυκτιδρόμος. νυκτιδρόμα σύριγγος ἰὰν 
Rh. 552. 

NwkreróNoc. νυκτιπόλε Ζαγρέως (τοί. 
ἘΠ 1I. 12.. γυκτιπόλοις ἅμα συμβάκ- 
χαις Ion. 718. 
δὼν ib. 1049. 

Νυκτίφαντος. νυκτίφαντον πρόπολον 
ἐνοδίας Hel. 576. 

Nukrw7óc. λαϑοσύναν γυκτωπὸν Iph. 
T. 1279. 

Νύκτωρ Bac. 469. 485. et 486. 
Νυμφαγωγὸς Iph. A. 610. 
Νύμφαιος. ψαμάϑων Αὐλέδος ἐπέβα- 
σαν γύμφαιον Iph. T. 216. vid. not. 
vvuóaíac σκοπιὰς El. 447. 
Νυμφεῖος. νυμφείδς εἰς ἀγκώνων: εὐνὰς Iph. A. 131. 
γυμφεύειν. νυμφεύετε Med. 313. 
φευε ib. 625. νυμφεύασα Iph. A. 
458. ᾿Αχιλλεῖ παῖδα νυμφεύεσα σὴν 
ib. 885. ἀνόνητ᾽ ἐνύμφευσας Al. 414. γυμφεύσας λάϑρα Ton. 819. d σε μή- τὴρ ὅτε νυμφεύσει ποτὲ ΑἹ. 318. ἅδης vw νυμφεύσει Iph. A. 46]. cf; E]. 1144. φονεῦσιν “Ἕκτορος νυμφεύομαι 
An. 404. εἰ τἀμὰ τέκνα πρὸς βίαν 
νυμφεύεται Sup. 455.. νυμφεύομαι νυμφεύματ᾽ αἰσχρὰ πρὸς σέϑεν Iph. 

- , »2 53 τῶν νυκτιπόλων ἐφό- 

νύμ- 

ΝΥΜΦ 

T. 364. γυμφεύα δέμας Ἠλέκτρας 
ΕἸ, 1340. γυμφευσαμέναν κατεύνασε 
Hip.561. à νυμφεύσεται Tr. 1139. 
γυμφευϑεῖσα παρ᾽ ἀνδρὶ τῷδε Med. 
1530. νυμφευϑεῖσαν ἐκ ϑνητᾷ τινος 
Bac. 28. κρυφαῖα γυμφευϑεῖσα Ion. 
1571. 

Νύμφευμα. καλὸν γύμφευμα "Tr, 490. 
ἔοικε τῶν ἐμῶν νυμφευμάτων---ἀπο- 
λαῦσαι Ph. 1210. ϑεᾶς χάριν νυμ- 
φευμάτων An. 20. cf. v, 1239. ἀπω- 
36 σε γνησίων νγυμφευμάτων ; ib. 192, 
νυμφευμάτων τῶν ἐμῶν μέριμναν ἕξει 
ib. 988. ἀρχὴν μακαρίαν νυμφευμά- 
των Iph. A. 832. νυμφεύματ᾽ αἰσχρὰ 
Iph. 'T. 365. ἀνοσίων νυμφευμάτων 
E]I2T1961; 

Νυμφεύτας, dor. pro sc. 
φεύτᾳ Ion. 913. 

Νυμφευτήριον. λέκτρων σκότια γυμ- φευτήρια "Tr. 252. 
Νύμφη, et dor. νύμφα, 1) sponsa, uxor. 
ἐδθρέφϑην--- βασιλεῦσι »ὕμφη Hec. 352. 
νύμφην ἄνυμφον ib. 612. διὰ μιᾶς 
νύμφης γάμον ἀπωλόμεσϑα Ph. 584. 
καινῆς νύμφης ἱμέρῳ πεπληγμένος 
Med. 556. cf. v. 785. 805. 888. 957. 
1003. et 1066. νύμφη Θεσσαλὶς AI. 
392. νύμφην τὴν ἔνερϑ᾽ αἰτήσομαι 
Rh. 963. αὐτοκασιγνήτας νύμφας ὁμόγαμος Ph. 138. ἐσιγάϑη σᾶς ei- 
c000c νύμφας ib. 352. ἁ δύξτανος γύμφα Med. 149. cf. v. 163. et 978. 
4Os νύμφᾳ προσεδρεύοις Al. 749. ὦ 
παντάλαινα νύμφα An. 140. τᾷ Λα- κεδαιμονίᾳ νύμφᾳ Tr. 260. βοάσατ᾽ 
εὐ---νύμφαν ib. 337. répewa νύμφα 
Cy. 513. νύμφα δύω El. 1038. 
νύμφαι ἀρίτων νυμφίων τητώμεναι 
Hec. 324. cf. Or. 11536. νύμφας ἦκρο- 
ϑινιαζόμην Her. F. 476. νύμφας ἡμῖν κῆρας ἀντέδωκ᾽ ἔχειν ib. 481. ᾿Αργείοις ἅμα νύμφαις El. 179. νύμ- 
φας ἐς oika8c ἑρματίζονται Inus fr. VIL. 8. 2) nom. pr. Nympha. 
Νύμφα Naic Hel. 187. Νύμφας τᾶς Περσηΐδος .Her. F, 801. ὠκυϑόαι 
Νύμφαι Sup. 993. κρῆναι Νυμφᾶν 
Iph. A. 1295. rà Νυμφῶν ἱδρύματα 
Bac. 949. Νύμφας ὀρείας ἐκλιπὼν 
Cy. 4. μετὰ Νυμφᾶν ib. 68. cf. v. 
429. ibique not. ᾿ἸΙδαέαν Νυμφῶν oxo- 
πιὰς Hel. 1340. Νύμφαι πετραῖαι 
El. 805. 

τῷ ἐμῷ νυμ- 
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Νυμφίδιος. νυμφιδίῳ ςέγᾳ An. 859. 

νυμφίδιαι koirat Al. 249. νυμφιδίες 

εὐνὰς ib. 888. γυμφιδίων ἕνεκεν λε- 

χέων Med. 999. et νυμφίδια λέχη 

Hip. 1139. τεράμνων ἀπὸ γυμφιδίων 

ib. 769. 
Νυμφικός. νυμφικὲς δόμος Med. 1137. 

γυμφικὰς ὁμιλίας Hel. 1416. νυμφι- 

κὰς ἐς εὐνὰς El. 1200. δῶμα νυμφι- 

κὸν Med. 378. 

Nupóíoc, 1) subst. sponsus, maritus. 

ἄδην νυμφίον κεκτημένη Or. 1109. τῷ 

νεωςὶ νυμφίῳ Med. 514. et τοῖς νεωςὶ 

γυμφίοις ib. 800. ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα 

τόνδε νυμφίον καλῶν Al. 1097. ὅπερ 

ἔσϑ᾽ ὁ νυμφίος Iph. A. 797. ὅπως 

ráyis ἐς dóe νυμφίῳ γημώμεϑα ΤΥ. 

445. νυμφίε πέλας τάφε ib. 449. 

à) ἥρμοζε νυμφίῳ τινὶ (sc. Electram) 

El 24. δέσποινα γέροντι νυμφίῳ 

γυνὴ Phoen. fr. IV. 3. νύμφαι ἀρί- 

sov νυμφίων τητώμεναι Hec. 324. ὃ 

γυμφίοις πρέπει Iph. A. 7996. 

ἀξίωμα νυμφίων ἐξαίρετον Xx. 4δῦ. 

2) adject. νυμφίοισι παρϑένοις Iph. 

Α. 741. 

Νυμφοκομεῖ»". νερτέροις πάρα νυμφοκο- 

μήσει Med. 985. 

Νυμφοκόμος Iph. A. 1087. 

Νῦν. ἐδὲν δίκαιόν ésw ἐν τῷ νῦν γένει 

"Ten. fr. v. 2. 

NvÉ. ὦ σκοτία νὺξ Hec. 68. φυλάξας Νωϑήςε. 

πότνια νὺξ 1b. 174. Νωμᾷν. νύκτα Or. 57. 

γυκτὶ προσφερεῖς κόρας ib. 408. δῶμα 

ναίων νυκτὸς ὀρφναίας ib. 1225. ὦ 

φῶς καὶ νὺξ 10. 1496. νὺξ ἣν Ph. 418. |Nwrtatoc. 

ib. 546.|Nwrzí£ew, 
yuKTÓC ἀφεγγὲς βλέφαρον 

γνὺξ δολεύει βροτοῖς ib. 849θ. νὺξ 

ἐκείνη Δαναΐδων μ᾽ ἕξει μίαν ib. 1669. 

ἐδείς μ᾽ ἀρέσκει νυκτὶ Savpasóc Seav 

Hip. 106. 
375. 
851. σκοτία ἐπ᾽ ὄσσοισι νὺξ ἐφέρπει 

ΑΙ. 270. ἡδὺ φίλον κἀν νυκτὲ λεύσ- 

σειν ἴ0. 357. ἐλϑόντε φυγάδε νυκτὸς 

Sup. 142. καινὰ φάσματα φέρεσα νὺξ 

Iph. T. 42. νυκτὸς ὄμμα λυγαίας ib. 

110. κλεπτῶν ἡ νὺξ τ0. 1026. τε- 

τράμοιραν νυκτὸς φρερὰν ἈΠ. ὃ. νυ- 

κτὸς ἐν καταφάσει ib. 111. ἔῤῥει νὺξ 

αὑτὰ Tr. 204. κακὸς κακῶς ταφήσῃ 

νυκτὸς ib. 446. ὄτε νύκτ᾽, aS ἡμέραν 

Bac. 187. ἦμαρ εἰς νύκτα 1b. 1006. 
3 

ὦ μελαίνης νυκτὸς ἐκπαίδευμα Cy. 

εἰς ΙΝύχιος El. 603. 

νυκτὸς ἐν μακρῷ χρόνῳ 10. Νώτισμα 

νυκτὸς ἀτερωπὸς σελάνα ib.|Nórov. 

NOTO 

597. 
Her. 994. 

πόλλ᾽ ἔτικτον νυκτὶ συνϑακὼν | 
᾽ , , , » / 

ἄτρα φεύγει εἰς voXT 

(i.e. νύκτα) ἱερὰν Ton. 85. ἡξ ἡμέρας | 

εἰς νύκτα μὴ λυπέμενοι Her. F. 505. | 

νὺξ ἔχει βλέφαρα παιδὲ σῷ 10. 107]. 

ὦ νὺξ μέλαινα El. 54. 

νὺξ ib. 867. 

ὦ γαῖα, kal | 

ὦ νὺξ ἱερὰ And. fr. | 

XXVIII. 1. ὀρφναία νὺξ αἰολόχρως | 

Pi.fr. II. 4. ἐμὲ συντήξεσι γύκτες 

ἡμέραι τε δακρύοις Iph. A. 398. ἐκ 

νυκτῶν Rh. 18. et 17. ἐν γυκτῶν 

φόβῳ 10. 691. κατὰ φάος νύκτας τε 

φίλας Bac. 425. ἐκέτι γύκτας δέρκε- | 

ται Ion. 1466. 2) Νὺξ, nom. propr. 

dea, cujus filia Lyssa esse fingitur. 

Her. F. 822. 834. 844. et 882. 

68. 

γυχεῦσαι Rh. 520. 

Νύχευμα. 78 νυχευμάτων χάρις Sup. | 

1855: | 

γυχίες ὀνείρες Iph. 

T. 1277. yósc νυχίϑε El. 142. δι 

ἅλα νύχιον Med. 211. νυχίαν κοίταν᾽ 

Rh: 21: 

Iph. T. 1260. 
Hel. 177. 

νωϑὲς κῶλον Her. F. 819. 

ἐμπύρες ἀκμὰς ῥήξειο T ἐνώ- 

μων k. T. A. Ph. 1262. λόγχην ἐνώ- 

pa ib. 1394. | 

γωτιαῖα ἄρϑρα El. 841. 

1) tegere. | üv—tpveat kac. 

τασκίοισιν ἐνώτισε Ph. 657. 2) ter. 

gum vertere. πρὸς φυγὴν ἐνώτισαι 

An. 1142. 
ϑηρὸς Fr. inc. B. 46. 2. 

προσώπῳ νῶτον ἐγκλίνασ 

Hec. 739. νῶτον χαραχϑεὶς Rh. 73 

διαδᾶναι νῶτον Tr. 117.  pásvyt € 

᾿τὸ νῶτον ἀποϑλίψειν Cy. 236. 

vürov οἰκτείρομεν ib. 639. τύμβε "n 

voro Hel. 848. et r. ᾽πὶ νώτοις it 

990. πρὸς κίονα νῶτον πατάξας Hei 

F. 1007. χρύσεαί μοι πτέρυγες πει 

νώτῳ---ἁρμόζεται Fr. inc. CLIV. ! 

vr ἔχεσ᾽ ἐπὶ χϑονὶ Hec. 486. 

πτέροις νώτοισιν ib. 1264. ϑερμᾶ 

ἐπὶ νῶτα πέτρας Hip. 128. χϑονὶ 

νῶτα Iph. T. 46. γαίας ἐν vero 

-ὠο - 

Νύσσα; nom. montis. Bac. 556. et Cyd. | 

Νυχεύειν. ἔνϑα χρὴ ςρατὸν τὸν σὸν. 
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ib. 102. πτέρυγας £v γώτοις ἁμοῖς 
᾿λήξαιμι ϑοάζοσα ib. 1141, πόντα 

γῶτα ib. 1445. cf. Hel. 780. λύκειον 
ἀμφὶ νῶτα ϑήσομαι δορὰν Rh. 208. 
ῥυσσοῖσι νώτοις ΤῊ, 495. ποῖ «or 
ἀπήνης νώτοισι φέρῃ ; ib. 571. ἀμφὶ 
ὠλένας ἕλισσ᾽ ἐμοῖς νώτοισι ib. 758. 
πρὸς ἐλάτης νῶτ᾽ ἐρείσασαι φόβην. 
Bac. 683. ἔχοσα νώτοις δεσπότην 
ἐφήμενον ib. 1072. ποίοισιν ἐν νώ- 

ZENO 

τοισι ποντίας ἁλός ; Hel. 128. κυρ- 
τῶν νῶτα lb. 1574. ὁ χαλκέοισι νώ- 
τοις ἐρανὸν ἐκτρίβων Lon. 1. κελαινὰ 
ἀμφὶ νῶϑ᾽ ἵετο κόνις El. 478. τὰ 
ἕσπερα νῶτα ib. 731. ἀςεροειδέα 
νῶτα And. fr. XXVIII. 3. ὄπισϑε 
νῶτα Σειρία βεβὼς Phaéth. fr. VIII. 
Ds 

Νωχελής. πλευρὰ νωχελῆ vóco Or. 
798. 

A. 
Ξαίνειν. ἕαίνεις Fr. inc. B. 9. 9. 
séupara ξήνασα Or. 12. 

&av3wpa. κόμης ξανϑίσματα Dan. 
E Vv. 2. 

&av3óc. ξανϑὸν κρᾶτα Ph. 1166. et 
Her. F,. 362. τὸν £ÉavS80v Μενέλαον 
ph. A. 175. ξανϑὸν flóspvxov Cy. 
497. ἕανϑὸν πλόκαμον El. 1071. 
£av oic βοΞτρύχοις Or. 1532. et ἕαν- 
ϑοῖσι βοςρύχοισιν Bac. 235. ἕανϑὲς 
πλοκάμες Iph. A. 758. τὲς £ay Sc 
mAókec Her. F. 233. ξανϑῆς ἐϑείρης 
Iph. A. 1366. ξανϑῆς κόμης Hel. 
1240. ξανϑᾷ ἀμφὶ kóug Med. 980. 
ὦ ξανϑαὶ κόμαι Iph. A. 681. et κόμας 
£avSüc Iph. T. 52. ξἕανϑῆς χαίτης 
El 515. ἕανϑὰν χαίταν Iph. T. 

μ- 

ΞΙενίζειν. ἔπειτα δῆτά μ’ ἐξενίζετε ; 
Al. 825. ἀλλά μ᾽ ἐξένιζες ἐν δόμοις 
ib. 1016. 

A&evwóc. ἕενικοῖς ἐπ’ ὄχοις Tr. 568. 
ξενικὰς ἱκτῆρας Cy. 870. ἕενικὸν εἰσ- 
βολὰν lon. 722. ξενικῶν κρεῶν Cy. 
366. 

(νιον. τὰ προστυχόντα ξένια Al. 
757. ξένια μονοτράπεζα Iph. T. 949. 
ξένια ὅδδναι Cy. 800. ξένια λήψῃ 
τοιάδε lb. 341. cf. v. 353. Sávaroc 
ξένιά σοι γενήσεται Hel. 487. ξένια 
ἀνϑρώπων πάρα ἕξεις ib. 1684. παι- 
δὸς προϑύσων ἕένια Ion. 805. ξενίων 
κυρήσετε El. 359. 

Avooaíkrac. Kókvov ἕενοδαίκταν Her. 
F. 391. 

EES. Tr. 227. et Cy. 75. et παρὰ Ξενοδαίτας. ϑηρὸς τῷ ἕενοδαίτα Cy. aí(rav ξανϑὰν Hip. 220. ξανϑὰν, 654. 
-Appovíav Med. 834. ξανϑὰν κεφα- &evotoxeiv Al. 555. 
λὰν Hip. 133. ἕανϑὸν κάρα Med. 
1141. Hip. 1344. et Her. F. 993. 
ξαγϑὰ τριχώματα Iph. T. 73. 

Hievótw. ἐν ἕενόεντι ϑρόνῳ Iph. T. 
1281. 

Atvokroveiv Hec. 1247. 
Ξειναπάτας, poét. pro ξεναπάτης Med. E evokróvoc. τέχνην Éevokróvov Iph. 
1892. T.53. ἕενοκτόνες τιμὰς lb. 776. ξεῖνος, podt. pro ξένος. Éeíve marpois 
Hec. 82. δέξεται ξεῖνον νοτερῷ βλε- 
tov Al. 601. ξεῖνε Iph. T. 798. 
Jy. 008. et Her. 356. ᾧ ξεῖνε El. 

247. αἱμοῤῥάντων ξείνων Iph. T. 
295. ἐν ξείνᾳ χϑονὶ Hec. 480. ἀξείνε 
πόντα ξείνα δυσχόρτειο οἴκος ναίω Iph. 
T. 218. μηδὲ ϑόρυβον---ξεῖναι ξείναις 
παρέχωμεν Iph. A. 606. 
βεναπάτης ΤΥ. 866. et dor. ας. ἄν- 

& τινὰ ξεναπάταν St. fr. IX. 
Πενία. ἕενίας ἀριϑμῷ Hec. 794. 
νίαν κατήσχυνε Rh. 842. 

Se- 

Ξένος. Θρῃκίε ξένα Hec. 7. πατρῴῳ 
ξένῳ ib. 19. et ξένος πατρῷος ib. 26. 
cf. v. 709. 790. 852. et 1244. χρὴ 
ξένον κάρτα προσχωρεῖν πόλει Med. 
292. ἐβοφόρβον ξένῳ ΑἹ. 8. ἀλλό. 
χρὼς τις ἔκδημος ἕένος An. 880. ἕένον 
πόδα Sup. 171. ξένος πρὸς τράπεζαν 
ἡκέτω ξένων Rh. 387. ξένῳ προδᾶσα 
πατρίδα Tr. 947. τῷ Κορινϑίῳ ξένῳ 
St. fr. IV. 2. ξένε Iph. T. 547. Bac. 
453. Cy. 116. 319. et 563. Her. 102. 
et 649. Hel. 450. Ion. 283. El. 259. 
302. et 562. ὦ ἕένε Iph. A. 855. 
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1349. et 1419. Iph. T. 509. Bac. 263. 

441. et 1057. Cy. 102. et 545. Her. 

138. Hel. 104. 150. 483. 1266. 1452. 

et 1595. Ion. 247. 264. 266. 312. 

360. 392. 415. 514. et 520. ΕἸ. 265. 

283. 332. 555. 817. et 831. And. fr. 

VI. et Antiop. fr. XXII. πὸ δίκα 

ξένων; Hec. 715. ξένοισιν ἐν δόμοις 

Ph. 341. ξένοις πέμπειν σύμβολα 

Med. 613. ὄτ᾽ ἂν ξένοισι τοῖσι σοῖς 

χρησαίμεϑ᾽ àv 1b. 616. τίνος ξένων 

δόμες ἔσειμι Hip. 1066. πολλοί σοι 

ξένοι Φεραίων Al. 1048. εὐσέβει περὶ 

ξένας ib. 1151. τὸς μετοικᾶντας ξένας 

Sup. 802. τῶν κατϑανόντων τἀκρο- 

ϑίψια ξένων Yph. T. 75. μ᾽ 8ócic ξέ- 

voy ἑκὼν ἐδέξατο ib. 947. ἐλέγξαι 

ξένας ἐκ ἠξίαν ib. 955. ὅσιοι περὶ 

ξένας Cy. 125. γλυκύτατα φασὶ τὰ 

κρέα τὰς ξένες φορεῖν ib. 120. τὸς 

ξένας μὴ ἀδίκει 10. 271. κρεωκοπεῖν 

μέλη ξένων ib. 358. φίλτατε ξένων 

ΞΙΦΟ 

Ξένωσις. τίς ὃ τρόπος ξενώσεως τῆσδε; 

Her. F. 965. 
Ξεςός. τύμβον Éesóv ΑἹ. 8389. ἕεςτὸν 

λόχον ᾿Αργείων Tr. 534. ἐπὶ ξετῷ 

τάφῳ Hel. 992. ξεςτὸν ὄχϑον Bel. fr. 

XXVII. ὀβελὸὲς £eséc Cy. 393. ἕε- 

sal πόλεως ἀγυιαὶ Her. F.782. £e- 

σὸν ἄγαλμα Iph. T. 111. £esóv πύρ- 

γωμα ΤΥ. 46. ξετῶν Περγάμων Or. 

1389. κλίμακος ξέτ᾽ ἐνηλάτων βάϑρα 

Ph. 1186. 
Empaívsw. ξηρανεῖ σ᾽ ὁ Βάκχιος Cy. 

57/2. 

Impóc. κομίζων ξηρὸν ἐκ móvra πόδα 

An. 1260. ξηρὰν γαῖαν" Ph. 1159. 

ξηρὰ σπορὰ An. 638. ὀμμάτων ζηραῖς 

κόραις ΟΥ. 389. ξηῃραὶ ᾿Αμμωνίδες 

ἕδραι ΕἸ. 784. ἐν χρόνῳ τελέϑει ξηρὸν 

An. 784. ξηρὸν δέμας El. 239. £ms- 

ρὸν πέδον CEd. fr. XVII. 7. αὕτη ἐν 

ξῃροῖσιν ἐκτρέφει βροτὸς Bac. 277. 

&ijlüpuc. ὃς ξιφήρης τῇδ᾽ ἐφεδρεύεις | 
] 

κόρῃ Or. 1627. ξιφήρης λόχος Anm. 

1115. ξιφήρης κρυφαῖος ἐν πέπλοις 

Rh. 713. ὁ ξιφήρης ᾿ῶρίων Ion. 1153. | 

πῶς ξιφήρης πρὸς δόμοις λοχᾷς ἐμοῖς ; L| 

El. 225. κεκρυμμένες ϑῆρας ξιφήρεις ἡ 

Or. 1272. φίλοι ξιφήρεις ib. 1346. 

10. 417. τὰ ξένων πρόσωπα $etryacw 

φίλοι Her. F. 305. ἕένοις ἐπήρκεις 

Bel. fr. XXVIII. 2. ξένοισιν ü£evoc|. 

Fr.inc. LX XXV. l. ξένοι, 0 hospites, 

Iph. T. 612. Cy. 96. et Her. 4/5. 

ὦ ξένοι Iph. T. 579. Cy. 274. Her. 

79. 86. et 94. El. 348. et 779. et t yovisal ξιφήρεις Ion. 1258. ξιφήρη 

CEnei fr. IX. 1. ὦ ταλαίπωροι ξένοι, χεῖρ᾽ ἔχων Ph. 366. j 

Cy.89. ξένην πόλιν Ph. 372. ἐπὶ Ξἰιφηφόρος. ξιφηφόρον εἰσορῶ βαίνοντ᾽ ἢ 

ξένῳ χϑονὶ Med. 485. ξένην ἐπ᾽ aiav| "Opésqv Or. 1504. ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρα 3 

Hip. 898. et 1049. τόλμα ϑίγειν Ξήσεται ξιφηφόρος Hel. 1078. ξιφηφό-᾿ | 

ξένης Al. 1120. ξένης ὕπερ τοιαῦτα psc óráovac Ion. 980. βρόχοισιν &p- 8 

λάσκεις; An. 671. γυναῖκα ξένην Iph.| κύων γενήσεται ξιφηφόροισι Her. ἔς 

A. 469. et ξένης γυναικὸς ὕπο Lon. 730. ξιφηφόρων ἐς ἀγώνων ἅμιλλαν ἢ 

1221. ἐν ξένῃ γῇ Tr. 378. et ἐν ξένῃ, ib. 812. δίκα ξιφηφόρος Bac. 991. et. 

γαίᾳ Hel. 74. ὦ ξένη Iph. T. 597.| 1011. 

et lon. 339. ἐπὶ ξένας (pro wc, sc. &okróvoc. ξιφοκτόγον δίωγμα λαιμο- ἢ 

γῆς) An- 136. et ita ξένα pro ξένη pora σφαγᾶς Hel. 360. [ 

Bac. 1033. ξέναι γυναῖκες Ph. 285. | ZiQoc. ξίφεος βαίνω μεταξὺ καὶ πυρᾶς 

et An. 882. et ξένας γυναῖκας Sup.| 'Ax. Hec. 436. τεκόέσης εἰς σφαγὰς 

04. ξένας tic εὐνὰς Tr. 1038. ὦ ὦσαι ξίφος Or. 291. μελάνδετον φόνῳ 

ξέναι Iph. A. 542. et 1276. Iph. T.' ξίφος ib. 820. ξίφος ϑήγειν χερὶ ib. 

645. et Ion. 221. et sine à Or. 1375.| 1036. ἐδέν ce ξίφες λελείψομαι ib. 

ξένον κῆδος Ph. 342. 1041. πῶς ἂν ξίφος vo ταὐτὸν κτάνοι; 

Ξἰενᾶν. ἐκ ἀκέετε πάλαι ἕενᾶσϑαι τόνδε ib. 1052. εἰ εἰς γυναῖκα σωφρονεςτέραν 

πρϑννέποντά με; Hip. 1085. πόλει ξίφος μεϑεῖμεν ib. 1133. ξίφος χρὴ 

ξενᾶσϑαι /Eg. fr. X. 2. ἐξενωμένον ro δέρῃ πρὸς αὐτῇ παρϑένε σπάσαντ᾽ ἔχειν 

Δελφῶν δίδωσιν ἐκτρέφειν Ion. 820. ξε- ib. 1198. ξίφος ἐκ ϑανάτε πέφευγα 

νωϑεὶς τοῖσδ᾽ £v' Αδμήτε δόμοις Al.G9.| ib. 1369. παίειν λαιμῶν εἴσω μέλαν 

ἘΞ ενοφονεῖν Iph. T. 1021. ξίφος ib. 1472. ξίφος πρόκωπον ἐν 

ἘΠενών. χωρὶς ξενῶνές εἰσιν Al. 546.| χεροῖν ἔχων ib. 1478. Μενέλεωνγ--- 

ἐξωπίες ξενῶνας οἴξας ib. 550. ἀναλαβεῖν εἴσω ξίφες ib. 1531. α- 
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᾿γεῖν Δελφικῷ ξίφει ib. 1056. εἰς ἡμᾶς 
ξίφος φόνιον ἐμβαλὼν Ph. 597. ἐκέϑ' 
αἱματηρὸν τὐμὸν ἀργήσει ξίφος - ib. 
028, μελάνδετον ξίφος λαιμῶν διῆκε 
ib. 1098. ὅρκιον ξίφος ib. 1671. £y- 
γὺς ἐσμὲν ἀρκύων ξίφας Med. 1278. 
τέκνοισιν ἐμβαλεῖν ξίφος ib. 1325. 
ὡς κατάρξωμαι ξίφει ΑἹ. 75. ἐκβαλὼν 
ξίφος An. 630. ξίφος λαβῦσα ib. 722. 
cf. Ion. 844. τί μοι ξίφος ἐκ χειρὸς 
ἠγρεύσω; An. 842. ἐκαινόμην ξίφει 
iph. T. 27. περισπάσας ξίφος ib. 296. 
ξίφει Sósca ϑῆλυς ἄρσενας ib. 62]. 
πρὶν ἐπὶ ξίφος αἵματι σῷ παλάξαι ib. 
880. μητέρα κατειργάσαντο κοινωνῷ 
ξίφει ib. 1173. ἐπισχέτω ξίφος δέρῃ 
πρὸς ἀνδρὸς ib. 1459. καρατομεῖν 
ξίφει Rh. 586. παίει με νείαιραν εἰς 
πλευρὰν ξίφει ib. 794. ξίφος κελαινὸν 
ἁρπάσας Bac. 628. διαμεϑεὶς ξίφος 
lb. 635... οἰκεῖον αὑτὸν ὦλεσ᾽ ἅλμ᾽ ἐπὶ 

Ϊ ξίφος Hel. 95. ξίφος μενεῖ σε 1b. 809, 
ταυτῷ ξίφει ib. 843. δίξομον ξίφος ib. 
989. et διτόμῳ ξίφει 10. 1050. δεξιᾷ 
ἑλὼν ξίφος ib. 1597. cf. v. 1624. ἴσχε 
σῆς cvyyóva μέλαν ξίφος ib. 1672. 
ϑηκτὸν ξίφος Ion. 1064. παίσω κάρα 
τὐμὸν ἀμφήκει ξίφει El. 688. ξίφος 

ἐφαψάμην ib. 1225. κρύπτ᾽ ἐν πέ. 
πλοισιν ἕξομεν εἰ Or. 1195; và 

κεκώφωται ξίφη Ib. 1987. ξίφεσι σιδα- 
βέοισιν ib. 1399. ξίφη σπάσαντες ib. 

1458. ξίφεσι βρίϑων Ph. 1551. ἐκ 
δεξιᾶς ξίφη καϑαρπάζεσιν An. 814. 
δίπαλτα ξίφη Iph. T. 828. ϑηκτὰ &vXepywóc. ἔπραττες d ξυλεργικὰ Yr,  Kotuloat ξίφη Rh. 669. ὑφ᾽ εἵμασι! inc. CXLI. ξίφη λαϑραῦ ἔχοντες Hel. 1590. cf, v. Ξυμβαίνειν. ἐκ ἂν ξυμβαῖμεν ἄλλως 1617. ξίφεσιν ἀμφιτόμοις El. 164. Ph. 593. ξυμβάντε ib. 71. ξυμβε- Ξόανον. κλέπτοντες ἐκ γῆς ξόανον βᾶσιν οἱ λόγοι οἱ τῆσδ᾽ ἀληϑεῖς Hel. Iph. T. 1359. ἱερὸν ξόανον "Tr. 525.|. 698. 

“χρυσέων ξοάνων τύποι 10. 1074. βωμξ [Ξυμβάλλειν. ξυμβάλλεται πολλὰ τῶδε 

γεῖς τάσδε Her. 306. ξυγγενᾶς πέρι 
γυναικὸς An. 888. 

᾿Ξ υγγηϑεῖν. ξυγγέγηϑε Hel. 733. 
Aüyyovoc, jj, Soror. roiv ἀγαϑοῖν ξύγ- 
yove κόροιν Διὸς El. 990. 

Φυγκαταϑνήσκειν. ξυγκατϑανόντι κατ- 
ϑανεῖν Hel. 1419. 

A v'ykeAeveuv. ξυγκελεύων παῖδ᾽ ἄγειν 
ϑανεμένην Iph. A. 892, 

Zvyrbvayoc Bac. 1144. 
&vMap[lávew. νόμοις βροτῶν ξυλ- 
λαμβάνεσα Med. 813. ξύλλαβε Δαρ- 
δανίδαις Rh. 230. εἴ μοι ξυλλάβῃ, 
χαίροιμεν ἂν Yon. 331. ἔρημον ξυλ- 
λαβὼν Cy. 446. 

Ξυλλέγειν βίον El. 81. 
AvAXNgyrTÉOy Cy. 470. 
Ξύλλογος. ξύλλογοι γυναικοπληϑεῖς 
ΑΙ. 954. 

υλλύειν. ξύλλυε μητρὸς δεσμὰ An. 
724. 

Aüov. ἀποδαυλίζων ξύλῳ Sup. 717. 
τάχα τις ὑμῶν τῷ ξύλῳ δάκρυα μεϑή- 
σει Cy. 209. σοφόν γε τὸ ξύλον τῆς 
ἀμπέλα ib. 569. ἀλεξητήριον ξύλον 
Her. F. 471. ξύλον καϑῆκε παιδὸς 
εἰς ξανϑὸν κάρα ib. 993. ἁρμὸς πονηρὸς 
ἐν ξύλῳ παγεὶς Er. fr. I. 12. σιδη- 
ροβριϑὲς ξύλον Meleag. fr. IV. ξύλῳ 
δραΞξήριος Syl. fr. III. 4. φίλον ξύλον 
ejusd. fr, VIL. 1, μέγαν φάκελον ξύ- 
λων ἐπιϑεὶς Cy. 24]. βωμὸν ᾿ πέριξ 
νήσαντες ἀμφήρη ξύλα Her. F. 243. 
ἐξ Opec οἴσειν ξύλα Aut. fr. ΤΥ, 

λιπᾶσα Éóava Ion. 1403. δείματος Med. 284. XsSómrepoc μέλισσα Her. F. 487. εἰ Ξύμβασις. δὸς ξύμβασιν τέκνοις Ph. Cress, fr. IX. 5. 85. cf. v. 590. εἰς ξύμβασιν χρή σε πδϑος, Creuse maritus, pater Ionis.| καὶ σὴν παῖδ᾽ ἄγειν An. 424, Ion. 58. etc. Avp[doXov. εἰς ξύμβολ᾽ ἐλϑόντες Hel. Τοϑὸς, adject. γάνος ξεϑῆς μελίσσης] 298. ^ Iph. T. 634. £&3à» πόνημα μελισσᾶν Ξύμβελος. ξύμβελον ἂν μ᾽ ἐπῆλϑες; ib 165. διὰ ξαϑᾶν γενύων Hel. Sup. 125. ἐδὲ μωρίᾳ ξύμβελος ἔσο- 1117. μαι 78 κασιγνήτα Hel. 1025. Τύγγαμος (pro σύγγ. et sic in reliquis, Ξυμμαρτυρεῖν. ὡς ἂν mapsca καὶ σύ qui sequuntur, ἃ ξὺν compositis.)| po: ξυμμαρτυρῇς Hip. 286. τάδε---- ξυγγάμοισι δυσμενὲς An. 182. ῥάκη ξυμμαρτυρήσει ναυτικῶν ἐρειπίων "wyyeríc. εὕρομεν Φίλες καὶ ξυγγε-] Hel. 1086. " 
3i 
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Zvppaxía. ξυμμαχίᾳ τάδε φράξωμεν 

Rh. 994. 

EVppaxoc Or. 1219. ἐγώ σοι ξύμμα- 

xoc γενήσομαι; Sup. 246. πόλει μοι 

ξύμμαχος ytv8 τᾷδ᾽ εὐμενὴς ib. 630. 

Ζεύς μοι ξύμμαχος Her. 766. ἢ ξυμ- 

μάχες ξυμμάχοις συνδεῖ Ph. 540. 

πρὶν ἐλϑεῖν ξυμμάχοις δυσϑυμίαν Sup. 

696. ἐδὲν οἵδε ξύμμαχοι Cy. 638. 

ὅποι vocoiev ξύμμαχοι, κατασκοπῶν 

Hel. 1623. ξυμμάχες οἵας ὀλέσασα 

Her. F. 135. ἔρημος ξυμμάχων CEnei 

fr. II. 1. ἔς᾽ ἔνδον avro ξύμμαχος 

ϑεοῖς ἴση Hel. 825. 

Ἐυμπεραίνειν Med. 887. ξυμπερᾷναι 

φροντίδα ib. 341. 
Ἐυμπέρϑειν. ξύν γε πέρσας (pro ξυμ- 

πέρσας γε) Hel. 105. 

᾿Ξυμπηδᾷν. κἀγὼ ξυνεπήδησα Dac. 728. 

EvymrTEw. ξυμπεσόντων πραγμάτων 

ἄλλων Fr. inc. LXXXIX. 1. 

Ἐυμπιτνεῖν. τὸ ὑπέγγυον δίκᾳ καὶ ϑεοῖς 

8 ξυμπιτνεῖ Hec. 1030. 

Ἐυμπληγάς. ποντίαν ξυμπληγάδα An. 

796. 
AvyroAirnc. ὦ ξυμπολῖται Her. 826. 

H»vmoveiv. οἵτινες πάλαι μὴ ξυμπο- 

νῶσιν ΒΝ. 322. ϑέλοντά y ἔχεις σοὶ 

ξυμπονῆσαι Hec. 862. ξυμπονῆσαι 

σοῖς κακοῖσι βέλομαι Or. 682. 

ἘΓμφημι. ξυμφήσεσι σοφοί μοι Hip. 

266. 
&vpopá. ξυμφορὰ ϑεήλατος Or. 2. 

ἀναφορὰ τῆς ξυμφορᾶς ib. 414. ξυμ- 

φορὰν ἥκεις φέρων Ph. 1079. et Iph. 

Α. 1536. ξυμφορᾶς βαρυποτμωτάτας 

Ph. 1354. χρητοῖσι δέλοις ξυμφορὰ 

τὰ δεσποτῶν κακῶς πιτνᾶντα Med. 54. 

ξυμφορὰ ἀμήχανος ib. 392. ἣν γένη- 

ται ξυμφορά τις εἰς λέχος ib. 571. 

ξυμφορᾷ νικώμενοι Hip. 458. πρὸς 

τὴν παρᾶσαν ξυμφορὰν ib. 483. μῶν 

ξυμφοράν τιν᾽ ὅσαν ἐκ Ἐφραζέ μοι: AI. 

815. ξυμφορὰν τήνδ᾽ εἰσπεσθσα An. 

984. ξυμφορὰν οἶδ᾽ ὁρῶν Rh. 500. 

ἐκποδὼν τῇ ξυμφορᾷ ἄπειμι Bac. 1146. 

ἀναβοάσωμεν ξυμφορὰν ràv—r8 Mev- 

ϑέως ib. 1152. ταῦρον προηγητῆρα 

ξυμφορᾶς ἔχων ib. 1157. τὰ τῶν φί- 

Xov καταβαλὼν εἰς ξυμφορὰς Iph. T. 

606. τὰς τῶνδ᾽ ἀβόλες ξυμφορὰς κατ- 

οικτίσειν Her. 153. ἐν ξυμφοραῖσι 

δάκρυ᾽ ἀπ᾽ ὀφϑαλμῶν βαλεῖν Hel. 957. 

αἱ ξυμφοραί γε Ton. 957. 

Ξύμφορος. δοκεῖ μοι ταῦτα---ξύμφορ᾽ 

Av, attic. pro σύν. ξὺν δόλῳ Hec. 

ἘΠυνάγειν. δεξιὸν κέρας πρὸς τὸ λαιὸν ἢ 

Ἐυναινεῖν. δῶρά μοι ξυναίνεσον Rh. | 

Ἐυναλγεῖν Al. 636. 
Ξυναλγηδῶν. 

ΞΎΝΑ 

εἶναι Med. 779. 

884. ξὺν παισὶν 10. 1022. ξὺν δίκῃ 

γικηφόρῳ Ph. 788. ξὺν ἀνδρὶ kai ré- 

kvouw Med. 1l. πόλλ᾽ ἐφέλκεται 

φυγὴ κακὰ ξὺν αὑτῇ ib. 463. ξὺν 

νέοισιν An.598. ξὺν φϑόνῳ δυνάμει 

τε ib. 781. ξὺν ᾿Αργείοισιν Sup. 645. 

ξὺν ἱεροῖς Iph. A. 674. ξὺν ὑμεναίοι- 

σιν ib. 693. τῇ τύχῃ οἶμαι μέλειν 

τᾶδε ξὺν ἡμῖν Iph. T. 910. ξὺν ϑεῷ 

Rh. 358. ξὺν τοῖσδε πορπήμασιν 10. 

442. ξὺν σοὶ «ρατεύειν---ΘΔέλω ib. 471. 

ἐμῷ ξὺν παιδὶ Tr. 984. ξὺν οἷσπερ ἥ 

ἦλϑον δεῦρο Cy. 480. ξὺν Ἥ ρακλεῖ 

Her. 741. ξὺν τῇδε Hel. 888. ξὺν ἢ 

πόσει σῷ ib. 1679. ξὺν οἷς (sc. ὅπλοις) 

τὰ κάλλιτ᾽ ἐξέπραξα Her. F. 1389. 

ξύναγε (pro ξυνῆγε) Iph. A. 290. 

172. 

τὰ ὦ ξυναλγηδόνες Süp. ! 

74. 
Ἐυναλλαγή. λόγων ξυναλλαγαῖς Sup. | 

602. ' 

Ξυναντᾷν. 

787. | 

Avváopoc, 1) 9, maritus. γύμφας 

ἔϑηκεν ὀρφανὰς ξυναύρων Or. 1136.. 

2) 5$, uxor. ὕπως τὴν σὴν ἀπολάβῃς 

ξυνάορον Or. 653. cf. v. 1556. et. 

1566. ὦ ξυνάορ᾽ ἀϑλιωτάτη Ph. 1689. 

cf. Hip. 1404. AI. 827. Iph. A. 50, . 

Her. F. 140. et 527. et Fr. inc. CLE; 

l. 

Hivvámrtw. ἕξυνάπτετον πόδα ἐς raU- 1 

τὸν ἄμφω Ph. 37. τύχα μοι ξυνάπτει 

ποδὸς Sup. 1014. ὥστε ξυνάπτειν καὶ 

συναποκαμεῖν μέλη Iph. T. 1371.. 

ξύναπτε----χέρα Bac. 198. κοινὴν ἕυντ. 

άπτειν μηχανὴν σωτηρίας Hel. 1040. 

πρῶτα δῆτ᾽ ἐμοὶ ξυνάπτεις πόδα σόν 

.lon.538. φόνος νιν ξυνῆψε φίλᾳ γᾷ 

Ph. 677. δρόμῳ ξυνῆψεν ἄστυ Kaó-. 

μείας χϑονὸς ib. 1108. ξυνῆψαν ἔγχη , 

jb. 1199. et sine ἔγχη ib. 1390., 

ἐκ ἐγγενῆ ξυνῆψα κηδείαν δόμοις Sup. 

134. μάχην ξυνῆψε ib. 144. Evyijdé 

μοι πόλεμον Rh. 428. ξύναψον P 

106. ἢ σὺ ξυνάψαις βλέφαρα κόραι 

Bac. 746. τάφῳ ξυνάψω κῶλον Hel , 

ὅτῳ δξυναντήσειεν Ion. | 



; 

, f 7r, ᾽ Αἰυναρπάζειν. σκύμνον oid νιν ἐν χε- 

Avvabtew. εἰ μὴ ξυναύξοιν8᾽ οἱ πέπλοι 

ύνδαλος. ὦ ξύνδολε Ion. 1109. 
Ilwvelüew, vel ξυνειδεῖν. ὅταν ξυνειδῇ 

ZYNE ΞΎΝΘ 
551. τότῳ ξυνάψειν χέκτρα Ph. 49.| 1554. ἃξ ἐκ βαρβάρων ἐκόμισα--- ξυν- ἔοιχ᾽ ὁ δαίμων πολλὰ κακὰ ξυνάψειν) ἐμπόρος ἐμοὶ Bac. 57. ᾿Ιάσονι Med. 1232. κοινῇ ξυνάψων; ἘΠυνεξαιρεῖν. ξυνεξελὼν δορὶ Ton. 61. δαῖτα παιδὶ τῷ νέῳ Ion. 807. Ἐυνέπεσϑαι. ἄντυγι ξυνείπετο Hip. BvvapuóZew. ὄψιν ὀμμάτων ξυνήρμο-} 1231. 
σεν Iph. T. 1167. ξυνάρμοσον βλέ- Ξυνερᾷν. ἐγὼ τὴν σὴν χάριν σοὶ καὶ φαρά με τῇ σῇ χερὶ Ph. 1460. ἐγκύμον᾽] ξυνήρων An. 222, ἵππον τευχέων ξυναρμόσας Tr. 11. υγεργάτης. 808 σκότον φρίσσοσι τὸν 

ξυνεργάτην Hip. 417. τὸν ξυνεργάτην 
ἄγρας Bac. 1144. 

Ἐυνεργεῖν. ξυνεργῶν αὐτὸς Hel. 1443. 
᾿υνεργός. ξυνεργὸς ἀδίκων ἔργων Hip. 
676. παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργὲς Med. 
845. ἣν ξυνεργὸν εἱλόμην ib. 396. 
ϑρήνοις ἐμοῖς ξυνεργὸς Hel. 1119. 

AvvépyeoSat. ξυνήλϑομεν Bac. 713. 
χρόνῳ ξυνελϑῦσα χοροῖς Hel. 1484. 
εἰς ἐν ÉvveASóvra Tr. 1155. 

Ἐύνεσις. ξύνεσίν τιν’ ἐλπίδι κεύϑων 
Hip. 1105. ξύνεσιν jv ἔχων τύχῃ 
Iph. A. 375. ξυνέσει ἄχρητον 'Tr. 
667. ξυνέσει μέγαν ib. 609. εἰ ϑεοῖς 
ἦν ξύνεσις Her. F. 655. 

᾿υνέςιος Al. 1154. 
Zvveróc Or. 919. Évveróc TOÀÉua ib. 
1406. εὐξύνετον ξυνετοῖσι βοὰν Iph. 
T.' 31092.  Sbotov£ss ξυνετὸν μέλος 
Ph. 1511. £vwverá μοι δοκεῖς λέγειν 
ib. 501. 

AvvebOew. ἣ παιδὶ πατρὸς τολμᾷς £vv- 
εὐδειν An. 172. ᾧπερ ξυνηῦδες ἐν 
φάει ἘΠ. 1145. 

Ἐυνευνέτης. ὅτῳ μάλιτα χρήσεται Évy- 
ευνέτῃ Med. 240, ξυνοικεῖ τῷ πάρος 
ξυνευνέτῃ Iph. T. 524. οἵαν γενέσϑαι 
χρή σε σῷ ξυνευνέτῃ Hel. 1309. a? 
πῶς ποτε βλέπεσιν εἰς πρόσωπα τῶν 
ξυνευνετῶν ; Hip.416. αἱ 'perai τέρ- 
πϑσι τὲς ξυνευνέτας An. 207. 

ἈΞυνευνέτις. τὴν αἰχμάλωτον Ἕκτορος 
ξυνευνέτιν An. 909. 

ἐΞξυνεύχεσϑαι. — ravrà δὴ ξυνεύχομαι 
Hel. 651. 

AGuvéxew. εἰ φαενγοὶ μὴ ξυνέσχον DAVIS 
λαμπτῆρες Rh. 59. 

&vrnptófjc. ξυνηρεφὲς πρόσωπον εἰς 
γῆν βαλᾶσα Or. 955. " 

Ξύνϑημα. ξύνϑημα παρφέροντι ποιμέ- 
σιν λόχων Ph. 1147. ξύνϑημα ἡμῖν 
Φοῖβος Rh. 521. ξύνϑημα λέξας ib. 
768. 

Ξυνϑνήσκειν. ξυνϑάνοιμ᾽ ἄν Hel. 1418. 
ξυνϑαγνεῖν δεῖ με σοὶ καὶ τῇδ᾽ óu& Or. 
1091. cf. v. 1565. δυοῖν παίδοιν ἕυν- 

potv ὀρείαν ξυνήρπασαν Or. 1493. 
ξυναρπάσας sparóv Iph. A. 531. πο- 
λεμίων δίκην ξυναρπάσασαι (Sc. χέρας) 
Hec. 1163. ξυναρπάσεσι καὶ kara- 
σκάψεσι γῆν Iph. A. 535. 

HüxavAoc. ἴτω ξύναυλος βοὰ χαρᾷ ΕἸ, 
870, 

τῷ σώματι El. 544. 

μητρὸς ἣ πατρὸς κακὰ Hip. 425. Eby- 
oia ϑεόϑδεν πιτνᾶντ᾽ ἐπὶ δόμοις ἄχη 
Med. 1269. ξύνοιδεν ὅτις οἰκετῶν vá- 
σον ΠΡ. 40. ξύνοιδε Πηνειὸς κ. r. À. 
Her. F. 868: ξύνοιδ᾽ ὄρος παρϑένιον 
Nel. fr. I. δ.}} ξυγέιδύτα ἔχϑραν ma- 
τρῴαν Her. 1001. βδενὸς ξυνειδότος 
EL 88. dX ξυνήδει σοί τις ἔκϑεσιν 
Τέκνα ; Ion. 956. 
Ξυνεῖναι. σοὶ ζύνειμι Hip. 85. ἐμοί 
Y ἄλυτος δι᾿ αἰῶνος ἂν ξυνείη AI. 478. 
εἰ ξυνεῖναι μὴ ᾿πιτηδεία κυρεῖς An. 
205. ἐμοὶ ἐδὲ ξύνεςιν ἐλπὶς Tr. 677. 
ὅταν πόσις πικρὸς ξυνῇ γυναικὶ Hel. 
804. τότῳ ἀνδρὶ---μήτε ξυνείην ZEol. 
ΠΥ. 2. ἐπεὶ τοῖς ἀγαϑοῖς ἀεὶ £bv- 
ἔπε (sc. ἡ σωφροσύνη) Fr. inc. XIII. 
9. “ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχϑηται ξυνὼν 
Med. 244. παρϑένῳ ξυνὼν ἀεὶ Hip. 
l7. μετὰ σκαιῶν ξυνὼν El. 943. τὸν 
τυνόνϑ᾽ ὑπερφρονεῖ CEd. fr. I. 2. oi- 
σπὲρ ἥδεται ξυνὼν Phoen. fr. TX. 9. 
SUPOY τὰ πολλὰ τοῖς αὐτοῖς Ἐν. inc. 
LXVIII. 4. ταύτῃ τῇ νόσῳ ξυνὼν 
lorund. LXXV. 3. ἃν τῷ ξυνόντι 
τρὸς χάριν μέλλῃ λέγειν eor. CLII. 
^. Τοῖς ξυνᾶσιν ὧν βαρὺς Dic. fr. 
XVII. 9. τοῖς πᾶσιν βροτοῖς Évyáca 
lip. fr. IIT. 2. τῇ δίκῃ ξυνδσ᾽ ἀεὶ 
nus fr. XV, 9. ταῦτα Lvvóy ὁμᾷ 
'up. 595. ᾧ ξύνοπλα δέρατα νέα véo 
vvijv ποτε Her. F. 129. τίς σοι Évy- 
sat χείρ; Hec. 870, 
υνέμπορος. Μενέλεῳ ξυνέμποροι Hel. 
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Saváca Med. 1289. ἕυνϑανθμαι Ph. | Evvretvew. sépyn3pa φρενῶν ξυντεῖ3 

1078. γαι Hip. 257. 

Ἐυνιέναι (ab ἴημι). τὰ ἄλλα μὴ δοκεῖς Ἐῤυντιϑέναι. δυεῖν ἁμίλλαιν ξυντιϑεὶς 

ζυνιέναι Pol. fr. V. 1. ξυνῆκα Ph.| El. 95. εἴδωλον ἔμπνϑθν Spav& ξυν- 

751. Cy. 446. El. 260. et 644. τίς ὁ ϑεῖσ᾽ ὕπο Hel 34. ἃ ξυνεϑέμην γε- 

τάδε ξυνήσεται ; Ion. 694. ραιτέρῳ Bac. 175. ξυνέϑεσϑε kounj 

ΞΙυνίσημι. ξύνισμεν πάνϑ᾽, κι τ᾿ X. Sup. τάδε ib. 806. ξυνεϑέμην τῷ ϑεῷ ib. 

1175. 807. 
Ξυνιτάναι. ὅτῳ ξυνέξη τῶνδ᾽ fkasoc ἐν ΞΙυντράπεζος. ξυντράπεζον ἀξιοῖς ἔχειν 

μάχῃ Sup. 847. κατ᾽ ἀλλήλων φόνος βίον An. 659. 

ξυνίξατο Iph. A. 54. &vvesóroc spa- Ξυντυγχάνειν. ὃ αἰεὶ ξυντυχὼν Hec. 

78 lb. 87. 78 σκυϑρωπϑ καὶ ξυνετῶτος 1182. 

ρενῶν Al. 800. £veaSévra διὰ μάχης | Evvrvxía. ξυντυχία κρείσσων Hec. 

215. ὕστις ξυντυχίᾳ μή τινι κάμνει 
ἢν. 7602. 

Ξυνίτωρ Sup. 1173. ϑνητῶν El. 1358. 

Hüvoloc. ἐν ᾿Αχαιῶν πλήρει ξυνόδῳ Ξυνωδίνειν κακοῖς Hel. 733. 

Hec. 109. Avvebóc. ὦ ξυνῳδοὶ κακοὶ Sup. 73. 

Zwvowtiy. ἄν ἡμῖν εὖ πόσις ξυνοικῇ) τοῖς ἐμοῖς ϑρηνήμασι φίλαι ξυνῳδοὶ 

Med. 242. ἄλλῃ ξυνοικεῖ mócic συνε. Or. 133. τάδ᾽ 8 ξυνῳδὰ τοῖσιν ἐξηγ- 

cóve 10. 1001. ὁ νᾶς ὁ σός μοι μὴ γελμένοις Med. 1008. μδσεία ϑρη- 

ξυνοικοίη Án. 236. τῷδε ξυνοικεῖ Iph.| νήμασι ξυνῳδὰ Hel. 173. 

T. 915. et antea ξυνοικεῖ τῷ πάρος Evvóvvpoc Hel. 502. à 

ξυνευνέτῃ vers. 524. ᾧ ἂν ἐν δόμοις Ἐυνωρίζεσϑαι. ἕξυνωρίζε χέρα Bac. 

xpóvov ξυνοικεῖ πλεῖτον (sc. rà χρή-) 198. 

para), ὅτος εὐτυχὴς JEol. fr. XIII. 5. Evvopíc. ξυνωρὶς τέκνων Ph. 1092. 

ἱππικοῖς ἐν ἤϑεσι πολὺς ξυνοικῶν Hip. εὔτεκνος Évvopic ib. 1612. cf. Med. 

1920. ἵν᾽ ἡ ϑαλασσία Πηλεῖ ξυνῴκει) 1145. πολιὰ ἕξυνωρὶς Bac. 324. àv 

—Oéíric Án. 18, ἡ ξυνοικήσασά cot δίδως ξυνωρίδα Sci. fr. V. 2. ξυνωρί- 

Al. 737. δας λόχων Ph. 451. cAgyp8r αὐχένας 

Ewvowitew. ἔδεισα, μὴ Τροίαν ξυνοι- ξυνωρίδων Rh. 987. 

κίσῃ πάλιν Hec. 1139. παῖδά μοι ξυν- | ΞἸυρηκὴς, vel ξυρήκης. κϑρᾷ ξυρήκει ΑΙ. 

οικίσας Pro. fr. VIII. 2. 499. et Tr. 141. κάρα ξυρηκὲς Ph. 

Ἐύνοικος. ξύνοικον λαὸν Her. 82. 375. et x. ξυρῆκες El. 335. 

Ἐυνοίκαρος.  &ávvowspsec κακῶν Hip. [Ξυρός. ὧδ᾽ £r ἐπὶ ξυρϑ Her. F. 090. 

1069. κρᾶτα πλόκαμόν τ᾽ ἐσκυϑισμένον ξυρῷ. 

Ξυνόλλυσϑαι. αὐτῷ γ᾽ 8 ξυνωλόμην ; El. 241. 

ὁμ8 Hel. 103. Ἐϊύςασις. μένος ξύςασίς τε σῶν φρενῶν j 

Ξυνομαίμονες Hel. 646. δεινὴ Hip. 983. 

Züvorkoc. ξύνοπλα δέρατα Her. F.|Evzóv Hec. 920. 

128. Ξυτρατηγοὶ Ph. 752. 

Ivvacía. ai £vvecia: Dan. fr. XI. 4. 

0. 
Ὀβελός. ἀμφὶ βεπόροισι πηχϑέντας]! νων πάρα Ph. 724. cf. Iph. A. 865. . 

μέλη ὀβελοῖσι Cy. 302. ὀβελὲς ἄκρες] τοῖς ζῶσιν ὄγκος Rh. 7600. ὦ πολὺς 

ἐγκεκαυμένες πυρὶ ib. 392. ὄγκος συτελλομένων προγόνων TE. 

"Offpia Peliad. fr. VIII. 108. μείζον᾽ ὄγκον δορὸς ἔχοντες; ἢ 

"Ofpipoc. ᾿Ιδαία μᾶτερ ὀβρίμα Or.| φρενῶν ib. 1158. yaspóc διήνεγκ᾽ 

1454. ὄγκον Ion. 15. ἐς ὄγκον dk ἄνω βλέ- 

"Oykoc. ἔχει τιν᾽ ὄγκον " Ἄργος “Ἑλλή- πεῖν τύχης (sc. χρὴ) Alemaeon. fr. r| 
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2. ἐγένετο óykoc κακὸν Melan. fr. 
XV. 2. vid. not. 

'Oyk8v. τὸ "Apyoc oykàv Her. 196. 
τὸν δαίμον᾽ ὀγκῶν Sis. fr. I. 39. μυ- 
ρίοισι "βροτῶν βίοτον ὦγκωσας μέγαν 
An. 320. εἶτα δῆτ᾽ ὀγκόμεϑα Hec. 
623. δοκήσει δωμάτων ὠγκωμένος ἘΠ. 
981. μὴ καλῶς ὠγκωμένοις Fr.inc. 
XVII. 4. δῶμα πλότῳ δυσσεβῶς ὠγ- 
κωμένον Phry. fr. XIV. 2. ὡς ὁγ- 
κωϑῇ τάφῳ Ion. 388. 

Ὁδᾷν. ὅδησον ἡμῖν σῖτον Cy. 133. 
βορὰν ὁδῆσαι ναντίλοις ib. 98. ὡς 
ὑδηϑείης μακρὰν ib. 12. 

 Ὀδάξ, γαῖαν ὀδὰξ ἑλόντες Ph. 1432. 
᾿Οδηγεῖν. ὁδηγήσω ἐγὼ Her. F. 1402. 
Ὀδμή. ὦ ϑεῖον ὀδμῆς πνεῦμα Hip. 
1391. 

᾿Οδοντοφυής. τὰν ἀπὸ---δράκοντος γέν- 
.. vav ὀδοντοφυῆ Ph. 828. 
'Odóc. ἡγεμὼν ó)8 Hec. 281. et El. 
669. σῶν ὁδὸν βελευμάτων Hec. 744, 
ψεύσει σ᾽ 008 τῆσδ᾽ ἐλπὶς ib. 1039. ὡς 
τάχιξτα τῆς πάλιν μέμνησ᾽ 008 Or. 
125. καϑ' ὁδὸν εἶμι 10. 549. cf, v. 
1682. ὦ τὴν ἐν ἄφτροις Spav8 τέμνων 
000v Ph. 1. éc ταὐτὸν Φωκίδος σχιφῆς 
008 ib. 38, (kac εσφάτων ἐμῶν ὁδὸν 

fib. 918. εἰς ὁδὸν βεβήκαμεν | Med. 
766. εἶμι δὴ TÀmuovesárQv ὁδὸν ib. 
1067. γνώμης ὁδὸν Hip. 290. et 391. 
ἵνα----ναύταις ἐκ Z9 ὁδὸν γέμει ib. 745. 
τὴν εὐϑὺς " Apyac καἀπιδαυρίας ὁδὸν ib. 
11197. οἵαν. ὁδὸν προβαίνω ΑἹ. 268, 

ἐξιᾶσαν bsárgr ὁδὸν ib. 613. εἰς ἐρη- 
* (av 6008 An. 753. οἵαν ἔκελσας ὁδὸν 
ΕΠ. 898, τίς ὁδῷ ; τίς ὁδῷ ; Bac. 68. 
ἐπιχειρήσεις ὁδῷ ib. 817. τήνδ᾽ ἀφι- 
κόμεσϑ᾽ ὁδὸν Her. 38. ἔχεις ὁδόν τινα 
δίκαιον ib. 901. πόλλ’ ἀνήρε με---- 
μιᾷ ὁδῷ Hel. 771. ἐδέ μ᾽ ἐξέπληξ᾽ 
Q8. lon. 635. εἴκειν. ὁὸδ χαλῶντα 

τοῖς κακίοσιν ib. 637. τὴν ἀϑλίως 
᾿σπεύσασαν ἀϑλίαν ὁδὸν ib. 1296. πι- 
κρᾶς ἐκ Τροίας ὁδδ βεολᾶς El. 161. 
πάρεργ᾽ ὁδθ ib. 509. ποίαν ὁδὸν τρα- πώμεϑ᾽ εἰς ἐχϑρὲς ἐμάς; ib. 604. ὁδὸν αὑτὴν ἀγρεὶς ἔχει ib. 636. τῆς 
ἀληϑείας ὁδὸς φαύλη τίς ἐςι Bel. fr. 
XII. 2. δείξας ἄτρων τὴν ἐναντίαν ὁδὸν Cress. fr. X. 1. δράκων ὁδὸν ἡγεῖ- ται ταῖς---ὥραις Fr. inc, CLXXVII. 

αἰτιᾶται ἡμᾶς τῆς πρὸς ᾿Αρχέλαον 
ὑδῷ Epist. V. FSe Am TE NUGGNM 
E 

* 

"OOvppa. 

Ὀδυσσεὺς, rex Ithacensis. 

ΟΣ 

xec ἰὼν ὁδὲς Or. 632. πολλὰς ἔχοσα 
ϑανασίμος αὐτοῖς ὁδὲς Med. 376. εὖν- 
σεβεῖς ὁδὲς ἥκοντα An. 1120. πυκνὰς 
ὁδὸς ἐλϑόντα Τιν. 235. ὁδες ἐρήμες 
tuev Bac. 839. τρισσαί μ᾽ àvayká- 
£&ct συμφορᾶς ὁδοὶ Her. 237. μετ- 
ἤλϑες ἄλλων πημάτων κακὰς ὁδὲς 
Ion. 930. cf. Thes. fr. IV. 4, φαεν. 
vàc ἄστρων μεταβάλλει ὁδὲς El. 728. 

'OO8v. ὅδωσον δυσϑανάτων κρατήρων 
πληρώματα Ion. 1050. 

δορός. ἀξία ἡμῶν ὁδαρὸς Ion. 1617. 
ἔπαυσ᾽ ὁδερὲς λυμεῶνας Ar. fr. 
XXVIII. 

'OOs5c. γαπετεῖς δικὼν ὁδόντας Ph. 
672. λόχος ὀδόντων ὄφεος ἐξηνδρω- 
μένος Sup. 703. χείλεσιν διδὲς ὀδόν- 
τας Bac. 621. μυσαροῖσιν ὀδᾶσιν Cy. 
3/2. τὸς ὀδόντας ἐκβαλεῖν ib. 640. 

Ὀδυνᾷν. τὸ ὀρϑῦσϑαι γνώμαν, ὀδυνᾷ 
Hip. 247. 

᾿Οδύνη, et dor. iva. 
Rh. 749. cf. v. 799. àv ὀδύνας ἔβας 
Ph. 1554. Al. 877. et El. 1210. 
ὀδύνα μ’, ὀδύνα βαίνει Hip. 1371. 
ἄλλοις ἄλλα προσέβα----ὀδύνα Iph. T. 
196. διανταῖος ἔτυπεν ὀδύνα με Ion. 
700. ὀδύναισι λέγω Ph. 1550. διά 
μ8 κεφαλᾶς ἀΐσσεσ᾽ ὀδύναι Hip. 1352. 
δεινῶν ὀδυνῶν καρπὸν ἔχεσαι El. 
1346. . τίς πετραῖον σκόπελονγ---ὀδύ.-. 
γαισι δώσει; Antig. fr. XVI. 4. 

᾿Οδυνηρός. ὀδυνηρὸς ὃ πλδτοο--- γενή- 
σεται Θήβαισι Ph. 569. πᾶς ὀδυνηρὸς 
βίος ἀνθρώπων Hip. 189. 

᾿Ὀδύρεσϑαι. τί 000pp ; Hec. 740. τί 
ταῦτα ϑρηνῶ καὶ μάτην ὀδύρομαι; Ph. 
1750. cf. An. 397. et Iph. T. 482. 
ἄκραντ᾽ ὀδύρῃ Sup. 770. ὀδυρομένα 
σὸν εὐνέταν Med. 159. 

πικρὸν ὄδυρμα 'Tr. 1227. 
μακρῶν ὀδυρμάτων κλύεσα ϑρήνες 
Hec. 297. ἅλις ὀδυρμάτων ἐμοὶ Ph. 
1737... πολλὰς ἱεῖσα μεταβολὰς ὀδυρ- 
μάτων Iph. A. 1101. 

e , 9.7 / οια μ ὀδύνη TELOEL 

'OQvpuóc. ποῖον ó0vpuóv; Hec. 156. 
λήξασ᾽ ὀδυρμῶν Ph. 1078. ὄρνις ὁδυρ- 
μοῖς ἐμοῖς συνῳδὸς ib. 1519. ἔπαϑον 
μεγάλων ἄξι᾽ ἀμ κῶν Med. 112. ϑρή- 
νων ὀδυρμοὶ Tr. 605. ὀδυρμοὶ δακρύ- 
ων τ᾽ ἐπιῤῥοαὶ CEno. fr. V, 9. 

Hec. 143. 
etc. Or. 587. Iph. A. 107. 525. et 
1362. Iph. T. 24. Rh. 219. ete. Tr. 
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278. etc. Cy. 103. etc. et Tel. fr. 

XIX. !. ἐκ οἶδα τὸς σὰς ᾽Οδυσσέας 

Rh. 866. 
"O£oc. παρὰ-- Apeoc ὄζον lph. A. 

202. τὼ Θησείδα, ὄζω (in dual.) 

᾿Αϑηνῶν Hec. 125. ἐλατίνων ὄζων 

ἔπι Bac. 1068. cf. v. 1096. 
"09, ubi. Hip. 125. et 1127. Iph. A. 
547. 1985. 1294. etc. 

᾿ϑνεῖος. ὀϑνείε ἕνεκ᾽ εὖ πάσχει vexpa 

Al. 813. ὀϑνεῖος γυνὴ ib. 535. et 

536. et γυναῖκ᾽ ὀϑνείαν ib. 649. 
"OSpvc, nom. montis. Avr&c! "OSpvoc 

νάπαν Al. 583. 

Οἱ, exclamatio dolentium et lamentan- 

tium. Hec. 155. et passim per totum 
Euripidem ; inprimis ot μοι. 

Oiakospódoc Med. 523. 

Ota£, nom. pr. viri. Or. 432. 

O:a£, appell. clavus, gubernaculum. 

οἵαξ ποδός μοι Or. 793. παρ᾽ οἴακα 

(Tr. 685. τρέφ᾽ οἴακα Hel. 1607. 

ἔχων οἴακας Hip. 1227. οἴακας ἐξῃ- 

ρϑμεν νεὼς Iph. T. 1357. οἰάκων 

φύλαξ Hel. 1594. ἐπ᾽ οἰάκων βὰς ib. 

1626. 
Οἴγειν. οἴγειν κλῇϑρα Her. F. 332. 

δωμάτων ἐξωπίας ξενῶνας οἴξας ΑἹ. 

550. ϑύραν τίς οἴξει μοι; Cy. 

500. 
Οἰδιπόδης, rex "Thebarum. Ph. - 356. 

1502. 1509. et 1529. Sup. 836. et 

1078. 
Oidízsc, idem, qui prec. Ph. 27. etc. 

Sup. 14. 149. et 928. Alcmszon. fr. 

XVII. 1. Antig. fr. IL. 1. et Fr. inc. 

B. 3. 2. 
Oiópa. ἐς olüp! ἁλὸς μεϑῆκέ με Hec. 

26. ἐπ᾽ oiópa λίμνας ib. 446. ἅλιον 

ὑπ’ oiópa ναυτολήσων ib. 634. ἐς 

oiópa πόντα Or. 992. Τύριον oiópa 

Ph. 210. πορφύρεον εἰς οἶδμα Hip. 

739. κατ᾽ oiópa πόντιον Iph. A. 

704. et κατ᾽ οἶδμα sine πόντιον Hel. 

6. cf. Hel. 407. et 1412. Αἰγαῖον 

οἴδμα lph. A. 1601. Ἐὔξενον ἐπ᾽ 

οἷδμα Iph. T. 395. oiópa περῶντες 

ib. 417. οἶδμα νήνεμον ib. 1412. 

ἀμφὶ Φρύγιον οἴδμα Hel. 374. xar 

oio! ἅλιον ib. 527. cf. v. 1517. ἐς 

oiópa τίνι τρόπῳ καϑίετε; ib. 1282. 

ποταμ παρ᾽ οἷδμα ib. 1482. αἵματος 

ἀποῤῥοαὶ ἐς οἷδμ᾽ ἐσηκόντιζον ib. 1604. 

flapBápsc ῥίπτειν ἐς olópa 10. 1611. 

OIKE 

δι Εὔξεινον οἷδμα λίμνας Her. F. 

410. oiópa SaXácctov Bel. fr. XXI. 

2. ὄκεν toS ὁ παῖς ἐν otüpacu Pol. 

ἘΝ ὃ. 

Οἴεσϑαι. σὲ γαμβρὸν οἰηϑεῖσ᾽ ἔχειν 

Iph. A. 986. 
'Oicoc Hec. 949. 

Olkaóe. νεῶν λῦσαι ποϑᾶσιν οἴκαδ᾽ ἐκ 

Τροίας πόδα Hec. 1020. ἄπαγ᾽ oi- 

καδε sparóv Iph. A. 817. ὡς oua! 

ὁρμίσῃ πλάτην Tr.1155. ὡς ςελλώ- 

μεϑ᾿ οἴκαδ᾽ ἄσμενοι ib. 1264. ἐδ᾽ 

οἶσϑα νότον οἴκαδε Hel. 888. οἴκαδ᾽ 

εἰσπορευέτω El. 1285. βίος----οἴκαδ᾽ 

ἔρχεται St. fr. ITI. 5. 

Οἰκεῖν. Παῤῥάσιον οἰκεῖν δάπεδον Or. 

1645. Λερναῖα οἰκεῖ γάματα Ph. 127. 

οἰκεῖν τὸν ἐμὸν οἶκον ἀνὰ μέρος λαβὼν 

ib. 489. γῆν οἰκεῖν ib. 521. τὴν 

χϑόνα ἐᾶτέ μ' οἰκεῖν Med. 814. oi- 

κοῖμεν καλῶς 10. 559. at τόδ᾽ ἔσχα- 

τον οἰκεῖτε χώρας Πελοπίας προνώπιον 

Hip. 374. πολυμηλοτάταν £cíav oi- 

κεῖς Al. 5929. ἀ βαρβάρων νόμοισιν 

olk8uev πόλιν An. 249. τὸν ἐμὸν 

οἰκεῖν οἶκον ἐκ ἐάσομαι; Iph. A. 591. 

ὃ μή ποτ᾽ οἰκεῖν ὥφελε ib. 663. Χεί- 

pov ἵν᾽ οἰκεῖ----[ηλίε βάϑρα ib. 705. 

οἰκεῖ dev «oiov Ἑλλάδος; 15: 712. 

δόμες οἴκει πατρὸς Iph. T. 699. ἃ 

παρὰ Κύνϑιον ὄχϑον οἰκεῖ 10. 1098. 

οἱ κατ᾽ ᾿Ιδαῖον λέπας οἰκθμεν Rh. 288. 

ὄρος οἰκᾶσι Bac. 33. οἰκθσ' ἄντρ᾽ 

ἔρημα Cy. 22. ἄχαριν οἰκθσι χϑόνα 

ib. 297. ἐλεύϑερον οἰκεῖν γαῖαν Her. 

246. μετ᾽ ἀνδρὸς οἰκεῖν βαρβάρε 

Hel. 309. ὃς οἰκεῖς τόνδε λάϊνον τάτ 

φον ib. 968. 1» οἰκεῖς ἀτέρων ποικίλ- 

ναοῖσιν οἰκεῖς τοῖσδέ ματα 10. 1102. 

γ᾽, ἢ κατὰ séyac ; Ion.314. ἔμελλες 

1295. Κυκλωπείαν 

πόλιν ὠρέξατ᾽ οἰκεῖν Her. F. 16. πά- 

τραν οἰκεῖν ib. 18. oik8c ὄλυμπον 

ib. 1318. οἴκει πόλιν τήνδε 10. 1365. 1 

οἰκεῖν τἀμὰ 10. 

ib. 124. γῆς Ἑλλάδος μυχὲς Me 

φασί νιν ἐν γάμοις ζευχϑεῖσαν οἰκεῖν. 
. ᾧ 

El 99. ἄλλῳ σύγγαμος οἰκεῖ ib. 

919. τὰς πόλεις οἰκᾶσιν εὖ 10. 386. 

üXywsa οἰκεῖς, d δοκῶν οἰκεῖν κακῶς 

ib. 925. δυστυχεῖς οἰκῶ δόμες 1. 

1005. σὲ ᾿Αρκάδων χρὴ πόλιν---οἶ-, 

κεῖν ib. 1274. οἰκεῖν γαῖαν ZEol. fr. 

V]. 1. κἀν τῷ κακίτῳ τῶν φρενῶν 

οἰκεῖν ϑέλει (sc. ὁ ἔρως) Aud. fr. 
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XIII.3. εἰ οἰκεῖ νερτέρας ὑπὸ χϑονὸς 
Cresph. fr. IX. 1, ῥᾳδίως οἰκοῖμεν 
üv cc Er. fr. 1, 60, πᾶ καὶ πότ᾽ οἰκεῖ 
σώματος λαχὼν μέρος ; Inus fr. V. 3. 
δώματ᾽ ἢν οἰκῇ καλῶς Phry. fr. XI. 
2. ἄλυπον οἰκεῖν βίοτον ΤΩΙ, fr. 
BI. 3, ῷἘλλάδ᾽ οἰκῶν. ΑἹ. 862. 
συγγείτον᾽ οἰκῶν γαῖαν Sup. 386. 
ὦ φαεινῶν àcípev οἰκῶν ἕδρας Cy. 
352. Φάρον οἰκῶν νῆσον Hel. 5. ὦ 
κάτω γῆς ἀνοσίως οἰκῶν El. 6477....5 
κύματ᾽ οἰκῶν ὄρνις Pol. fr. I. δ. οἱ. 
κάντων ὁμθ Ph. 70, ὦ τὰς ᾿Αϑήνας 
δαρὸν οἰκᾶντες χρόνον Her. 69. οἱ- 
κϑντες πόλιν ib. 143. τῇ τόδ᾽ οἰκόσῃ 
πέδον Iph. A. 91. ὦ κλεινὸν οἰκᾶσ᾽ 
üsv.lon. 262. εἰ γῆς iz ἐσχάτοις 
ὅροισιν ᾧκεις Med. 541. τὸ Τροίας 
ἡνίκ᾽ ὠκῦμεν πέδον An. 58. σὺν δά- 
μαρτι καὶ τέκνοις ᾧκον Tr. 393. ἣ 
Τυρσηνὸν ὥκησεν πέδον Med. 1359. 
ὃς Παγγαίε πέτραν ῴκησε Rh. 973. 
Φρυγῶν Qoa πολυχρύσες δόμες Hel. 
934. τάσδε Θήβας εὐκλεῶς ῳκήσα- 
μὲν Her. F. 271. ᾧκησεν " Apyoc 
CEnei fr. I. 4. πῶς ἂν δόμες ᾿Αϑά- 
μαντος οἰκήσαιμι; Inus fr, IT. 9. ἣν 
δώματ᾽ οἰκήσητε Her. 312. σὸν οἰκῆ- 
σαι δόμον Hip. 1010. ác περικύ- 
μονος οἰκήσας ἕδραν ΤῊ, 796. ἐγὼ 
τὸν ἐμὸν οἰκήσω δόμον Ph. 605. οἶκον 
οἰκήσω μόνος ib. 1937. cf. An. 582. 
πῶς οἰκήσω ; Al. 916. ἀσφαλῶς oi- 
κήσομεν Sup. 1230. ἕτερον αἰῶνα 
s μοῖραν οἰκήσομεν Iph. A. 1508. 
καϑαρὸν οἰκήσεις δόμον Iph. T. 1231. 
πῶς τόνδ᾽ ἔτ᾽ οἰκήσεις τάφον; Hel. 
1244. ὀρφανὲς δόμες οἰκήσω Ion. 
791. Εὐρυσϑέως ἔμελλες οἰκήσειν 
δόμες Her. F. 463. à φασὶ Κενταύ- 
ρειον οἰκεῖσϑαι γένος Iph. A. 706. 
γνώμῃ ἀνδρὸς εὖ oik8vrac πόλεις Αη- 
lop. fr. XII. 1. τοσῆσδ᾽ olksuévnc 
Ἑλληνίδος γῆς Her. 306. 
νας πόλεις Hip. 486. 
ἱέγεσιν ὠκῆσϑαι Iph. A. 669. 
ἰκεῖος. οἰκεῖος ἁρμάτων ὄχος Hip. 
166. κάρτα kai λίαν οἰκεῖος νεκρὸς 
δ 814. οἰκείο $(Ae An. 987. οἰκεία 
par8 Sup. 709. οἰκεῖον τὸν φόνον 
ἐκτημένοι Iph. T. 1171. οἰκεῖος γε-- 
ὡς Bac. 1248. οἰκεῖος πόλεμος Her. 
20. et Antig. fr. IV. 1. δεινὸν 
χϑρα οἰκείων φίλων Ph. 377. οἰκείων 

εὖ οἰκεμέ- Οἰκλῆς, - ῃ ] " πϑ τὸς Φρύγας Οἴκοϑεν. 

sqka ib. 506. 
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τοῖσιν 
φίλοις χρῆσϑαί μ᾽ ἀνάγκη Cy. 

ὑπὲρ ϑαλάμων Iph. T. 1140. 
, , 

OLKELOLC 

646. φροντίς τις ἦλϑ᾽ οἰκεῖος Her. 634. 
οἰκεία χεὶρ E]. 629, οἰκείας βλάβας 
Scy. fr. III. ἐπίσημ᾽ ἔχων οἰκεῖον Ph. 
1114. οἰκεῖον áp. ἐπὶ ξίφος Hel. 95. 
οἰκεῖα βολεύματα Ph. 699. κακοῖσιν 
οἰκείοις Tr, 406, οἰκεῖα σπάργανα 
Ion. 917. 

Οἰκετεύειν. χαίρεσα---τὸν ἀνάλιον oi- 
κὸν οἰκετεύοις Al. 439. 

Οἰκέτης. εἶχον οἰκέτην βίον Ion. 1373. 
πέμψασ᾽ ἐμῶν τιν᾽ οἰκετῶν Med. 774. 
ξύνοιδεν ὄτις οἰκετῶν νόσον Hip. 40. 
πάντες ἔκλαιον οἰκέται ΑἹ. 190. cf. v. "4 - —- ,; 7; ecd ,ὔ - 705. πᾶσιν οἰκέταισιν ἦν μήτηρ ib. Lordi d 3 τ 59 555 LÀ BC ur ἌΣ» ἄκραντον δὺεν 8&0 ἐς οἰκέτας 
ἔχων Sup. 870. βλασφημίαν ric oi- 
kerüv ἐφϑέγξατο lon. 1189. οἰκετῶν 
ὄχλος Her. F. 976. ἔνδον γυγαι- 
κῶν καὶ παρ᾽ οἰκέτας λόγος Fr. inc. 
CCXIX. 

Οἰκέτις γυνὴ El. 104. 
Οἰκητήριον σμικρὸν Or. 1114. 
Οἰκήτωρ. λαὸς οἰκήτωρ ϑεᾷ An. 1090. 
οἰκήτωρ χϑογνὸς lon. 1299. ᾿Αμφα- 
vaíac οἰκήτορ᾽ ἄμικτον Her. F. 393. 
παλαιᾶς Κεκροπίας οἰκήτορας Sup. 
658. 

Οἰκέζειν. ἦ πε μ᾽ ἐς ἄλλα δώματ᾽ oi- 
εἴξειρ 5 Iph. A. 670. ἃς τῷ ἐμῷ νυμ- 
φεύτᾳ παῖδ᾽ ἐς οἴκος οἰκίζεις Ion. 915, 
ὅστις ἀπ’ ἄλλης πόλεος οἰκίζῃ πόλιν 
Er. fr. 1.11, ὅπερ τὸν ἐμὸν ῴκισας 
γόνον Hec. 1022. εἰς τήνδ᾽ ῴκισεν 
(ἐμὲ) Ταύρων χϑόνα Iph. T. 30. cf. v. 
786. τὸν μὲν ἀφ᾽ ὑψηλῶν βραχὺν 
ᾧκισεν Her. 613. Q Ku Ἰνάχϑ πόλιν 
An dr. IL.6. τὴν βαεκόλον----οἰκίσαι 
ἀμφὶ τὸ λευκὸν ὕδωρ Iph. A. 1293, 
ὅπη γῆς πύργον οἰκιόμεϑα Her. 46. 
ἵν᾽ ἅδης ῴκιται Hec. 2, à δὴ sevóv 
δίαυλον ᾧκιςξαι τέρας ΤΥ, 435. 

pater Amphiarai. Sup. 925. 
τὸν οἴκοϑεν νόμον σέβεσα 
μὴ μαϑὅσαν οἴκοϑεν Med. 

τοῖς οἴκοϑεν φίλοις ἐχϑρὰ καϑέ- 
^ ^ , 

ταπεινὸς ων τυχαις 
ταῖς οἴκοϑεν An. 980. cf. Alcmen. fr. 
XII. 2.  oiko9Sey ἀτώμενος Sup. 182. 
ἀργὸς ὧν τῶν οἴκοϑεν Iph. A. 1000. 
οἴκοϑεν αἰσχρῶς ἰὼν ib. 1187. ἡ δο- 
vàc τὰς οἴκοϑεν Tr. 87]. τὸν νᾶν 
διδάσκαλον οἴκοϑεν ἔχασα χρηςὸν ib. 

Ph. 301. 
239. 
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AU 

Οἶκος. πρὸς οἶκον εὐϑύνοντας εἰναλίαν 
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648. τὰ otkoSev ib. 963. 

oikoSev kNveca Hel. 1207. 

τὰ οἴκοι Tr. 379. et Epist. IL. 

εἰ ἦσαν οἴκοι 'Tr. 397. οἴκοι τὸν v8v 

ἔσχον lon. 251. ἄν τις οἴκοι πλαεσίαν 

ἔχῃ φάτνην Eu. fr. VI. 1. ὅστις εὖ- 

τυχῶν οἴκοι μένει Phi. fr. 1. VIII. 1. 

τὴν σωτηρίαν οἴκοι σχόντες Fr. inc. 

CXXXVI. 2. 

, , 

φᾶτιν τιν 

πλάτην» Hec. 39. τῷ δελόσυνος πρὸς 

οἶκον---ἀφίξομαι ib. 448. πατρῷον 

ἐς οἶκον ib. 952. cf. El. 611. οἶκον 

ὀρφανὸν λείψω πατρὸς Or. 063. ὑπὲρ 

oike παντὸς ἱκετεύω τάδε ib. 672. ἐπὶ 

μακαρίας ζηλωτὸς οἶκος ib. 971. κατ᾽ 

οἶκον ib. 1283. Hip. 639. An. y 

564. 805. et 1053. etc. οἰκεῖν TÓY 

ἐμὸν οἶκον ἀνὰ μέρος λαβὼν Ph. 489. 

οἶκον οἰκήσω μόνος ib. 1237. “Ἑλλην᾽ 

ἐς οἶκον Med. 1331. Ζηνὸς πολύ- 

ρυσον οἶκον Hip. 69. ἔρημος οἶκος 

ib. 847. cf. Sup. 1182. τὸν ἀνάλιον 

οἶκον Α1]. 439. ὦ πολύζξενος καὶ ἐλεύ- 

ϑερος---οἶκος ib. 572. τὸν ἐμὸν οἰκεῖν 

οἶκον ἐκ ἐάσομαι ; Iph. A. 331. πάν- 

ra y' οἶκον Ἰριαμιδῶν ἐπέρσαμεν Cy. 

177. ϑεῶν παλαιὸν οἶκον lon. 2. 

Πύϑιον οἶκον ib. 458. ἐλϑὼν ἐς oi- 

κον ἀλλότριον ib. 607. ὡς κομίζοις 

οἶκον εὐγενέτατον ib. 1562, πρὸς οἷ- 

κον Κεκροπίας εὐδαίμονα El. 1289. 

ὅτ᾽ οἶκον---ὀρϑώσειεν ἂν Archel. fr. V. 

9. cf. Er. fr. X. 3. ἑνὸς οἶκος 8 

πλεῖον σϑένει Er. fr. I. 25. οἶκος 

μέγας Ix. fr. III. 5. μάτην οἴκῳ σῷ 

τόδ᾽ ἐκβαίη τέλος Pol. fr. VIII. ποῖος 

àv οἶκος---δέμας τὸ ϑεῖον περιβάλοι 

Fr. ince. CLVI. l|. οἴκων ἄγκυρα 

ἐμῶν Hec. 80. ἔξελϑ᾽ οἴκων 10. 174. 

οἴκων p ὥστ᾽ ὄρνιν --- ἐξέπταξας 10. 

179. οἰκτρὰν βιοτὰν ἔχεσαν οἴκοις 

ib. 457. ὦ σχί ὦ σχήματ᾽ οἴκων lb. 619. 

ὅν μοι Opis ἔσωσ᾽ οἴκοις ἀνὴρ 10. 682. 

ier ἐς οἴκϑς ib. 932. cf. v. 1019. 

Or. 1119. 1211. et 1220. etc. ἐξῴ- 

κισέ μ᾽ οἴκων γάμος Hec. 948. οἷ- 

κων τῶνδ᾽ ἀναῤῥήξω μυχὸς ib. 1040. 

κατ᾽ oikec Or. 63. et 403. Med. 249. 

Hip. 509. Al. 19. et 953. An. Al. et 

900. etc. ἀπ᾽ οἴκων Or. 170. πή- 

az οἴκων ib. 966. ὦ κλεινὸν οἴκοις 

ϑάλος πατρὶ Ph. 88. ἐξ οἴκων πα- 

τρίων ἔπλευσας Med. 432. τέρεμνα 
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οἴκων Hip. 418. ὀλβίων ἀπ᾽ οἴκων 

ib 756. ὦ πόνος οἴκων ib. 1345. 

ἐξ οἴκων Al. 94. οἴκων δεσπότην 1}. 

084. βᾶϑι κεῦϑος οἴκων ib. 975. ἐν 

οἴκοις δυστυχᾶσι ib. 1019. φύβον 

οἴκων ἀφέλέσϑαι An. 523. οἴκες ἐρή- 

pac ἐκλιπόντες Iph. A. 806. ἄϊτον 

οἴκων ἐμῶν μὲ ϑήσει Tr. 1321. ἐν 

ἀσκῷ οἴκες ἔχων ΟΥ. 593. Περσείων 

οἴκων Hel 1480. εἰς χρυσήρεις ot- 

cac Ion. 157. σέρομαι οἴκων ib. 865. 

τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶσ᾽ οἴκων ib. 1073. 

οἴκων ϑεοδόκων ib. 1549. 

oikec Her. F. 406. ἱερὰ καϑάρσί οἱ- 

κων ib. 923. 

λύσεις El. 393. 

κων Alcmoon. fr. XV. 

Ξείχωμεν 

οἴκας ib. 1616. ἀςτρωπὲς κατέσχεν | 

δεξώμεϑ᾽ οἴκων kara- | 
e 5 ^ $7 5. S 

ἥκω ἀτενὴς QT οι- I 
Ν , 

ἀργὸς οἴκοις | 

καὶ πόλει γενήσεται Antiop. fr. XXIX.! 

4. et Fr. inc. XXXV. 4. λεπτῶν 

ἀπ᾽ οἴκων Dan. fr. XII. 8. τὰ κακῶς! 

οἴκας ἐσελϑόντα Er. fr. IL 13. à»vó-| 

νητον ἄγαλμα οἴκοισι τεκὼν Thes. ἔν, 

111...2. τὸς ἀπ᾽ οἴκων ἀναπίπτοντας, 

ἄτερ βίο Fr. ᾿ς. ΟΠ ΧΧΧΥΠΙ].ὅ. τηλᾶὶ 

οἴκων βίοτον ἐξιδρυσάμην eorund. 

CXCVI. etc. ! 

Οἰκέρημα. πικρὸν οἰκόρημα Hip. 787. 

αἰσχρὸν οἰκέρημα Her. 700. τἄνδον". 

οἰκερήματα Or. 926. E 

Oixepía. μακρὰς διαντλᾶσ᾽ £v δόμοις: 

οἰκερίας Her. F. 1373. : 

Οἰκερός. λείπει με — τροφὸν τέκνων: 

οἰκερὸν Her. F. 45. oikepóc πικρὰ 

Hec. 1277. | 

Οἰκοφϑόρος ἀνὴρ Fr. inc, XLVIII 

1 
[ 

] 

Οἰκτείρειν. οἰκτείρω σε Ph. 1453. Iph| 

Α. 1336. et Her. F. 1236. οἴκτειρ! 

αὐτὲς Med. 344. ὥς cs συμφορὰ! 

οἰκτείρομεν ib. 1233. οἴκτειρε ἡμᾶ 

Iph. A. 985. et El. 672. λύπῃ τὸ 

σὸν οἰκτείρω γόνον Rhes. 905. οἱ 

κτείρειν γῆν ΤῊ. 400. οἴκτειρέ 

Bac. 1118. τὸ νῶτον τὴν ῥάχιν 

οἰκτείρομεν Ογ. 699. τὴν σὴν ἄλ 

xov οἰκτείρω Ion. 618. οἴκτειρε c 

φύντας &xyóvec El. 673. οἰκτείρον. 

τες Or. 949. δέσποιναν οἰκτείροντε 

ΑἹ. 191. οἰκτείρεσα---τάσδε ματέρ 

τέκνων Sup. 94. φκτείρατε Hec. 29t 

σὲ 8 πόλις, 8 φίλων τις ᾧκτειρε Met 

657. φκτειρ᾽ ἀκόσας An. 429; HE 

233. et Antiop. fr. XXXIX. Jm 
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Iph. A. 478. Iph. T. 664. et Fr. inc. 
8430. 1. οἴκτειρον Hec. 287. cf. v. 
807. Or. 1341. Med. 711. et An. 
894. λίσσα τὲς κρατᾶντας οἰκτεῖραι 
ϑεὲς Α]. 252. τἀμὰ οἰκτείρας κακὰ 
Sup. 168. οἰκτείρας ἐμὲ Iph. 'T. 584. 
ἰκτίζειν. καί τις ἄν γέ μ᾽ οἰκτίσειε 
Or. 782. νεκρὲς φέροεσιν ἐνθάδ᾽, oi- 
κτίσαι φίλος Ph. 1480. τήνδε τάλαι- 
γᾶν παρϑένον ὡς ᾧκτισα Iph. A. 462. 
ὅστις ἅδην ἐγγὺς ὄντ᾽ οἰκτίζεται Iph. 
T. 486. ὃς οἰκτέζῃ ἄϊον οἴκτας ΤΥ. 
155. δ᾽ ὠκτίσω Hec. 72]. οἴκτισαι 
ἀμφὶ τέκνων μ᾽ ἱκέταν Sup. 280. γυ- 
ψαικείοις ἂν οἰκτισαίμεϑα κεραῖσι καὶ 
ϑρήνοισι Hel. 1059. 

Οἴκτισμα. εἰς τὰ 
βλέψας Her. 159. 

Oikroc. σῆς παιδὸ 
.ef. v. 566. 

τῶνδ᾽ οἰκτίσματα 

c οἴκτῳ Hec. 519. 
ἐγώ σε---δι οἴκτο ἔχω ib. 

851. ἔνεςω»" οἶκτος Or. 701. et ἘΠ. 
294. ὑπ’ oixre Ph. 964. εἰσῆλϑέ 
μ᾽ οἶκτος Med. 931. Φαέϑοντος οἵ- 
«rp Hip. 740. 4 τις οἶκτος σῆς μ᾽ 
ὑπέρχεται φυγῆς ib. 1089. οἴκτῳ τῷ 
σῷ An. 62. τὸ σὸν οἴκτῳ φέρεσα 
τυγχάνω ib. 144. δύ οἴκτα λαβεῖν 
τύχας Sup. 194. εἰς oikróv μ᾽ ἄγεις 
linh. Οὐ 653. roaGrov- olxrov περι- 
βαλὼν ib. 934. οἴκτῳ τὸ δεῖμα r8Àé- 
Spes νικᾷν Iph. T. 485. οἶκτος 8 ταῦ- 
ra ib. 645. ἔχει τοι δύναμιν εἰς 0i- 
τον γυνὴ ib. 1054. εἰς οἶκτον ἦλϑες 
πυρὶ κατῃϑαλωμένης Tr. 60. τοῖς ka- 
κοῖσι πλείον᾽ οἶκτον ἐμβαλῶ ib. 473. 
Br oikre τύχοι ἴθ. 731. ὥστε μοι βα- 
'λεῖν οἴκτῳ δάκρυ Her. 130. μέγαν 
"ikrov Hel. 163. δόλιον olkrov εἰς 
μέσον φέρων ib. 1558. οἴκτῳ ἀφῆ- 
Xt» ὠμότητα lon. 47. μή -γ᾽ ἐπ᾽ oi- 
κτόν μ᾽ ἔξαγε ib. 361. ὁ οἶκτος ὅσος 
db. 1276. μῶν σ᾽ olkroc εἷλε; ΕἸ. 
968. ἐν οἴκτῳ Ar. fr. XXVIL.4.. à 
τῶν κακόργων οἶκτος, ἀλλὰ τῆς δίκης 
πο. fr. HI, οἰκτοιοι κατασπένδω σε 
Or. 1239. ᾿ οἴκτων λήγετε Ph. 1578. 
€f. Iph. T. 904. ἐν κηδείοις οἴκτοισιν 
Iph. T. 147. ὃς οἰκτίζῃ ἄϊον οἴκτεας 

T. 156. προίοισιν οἴκτοις τὰν σὰν 
λύμαν ἐξετάσεις ; ib. 197. μὴ νῦν ἔτ᾽ 
οἴκτων ἀντεχώμεϑα Lon. 970. oikrot 
ϑνητῶν πολυμόχϑων El. 1330. 
ἰκτρός. οἰκτρὸς ἐξελαύνομαι χϑονὸς 
Ph. 1749. &Aárav οἰκτρὸν, ἰήλεμον 

OIMO 

οἰκτρὸν ἱεῖσαν Sup. 281. 
οἰκτρὸς εἶ; Hel. 463. 
μι Her. F. 1237. 
Hel. 1100. παρ’ οἰκτρὸς τόσδε Sup. 
938. οἰκτρὲς λόγες Iph. A. 981. Ξείχομεν οἰκτροὶ Her. F, 1427. οἱ. 
«rpà cv Hec. 417. et Hel. 951. oi- xrpày βιοτὰν Hec. 457. οἰκτρὰ πρό- «erac Ph. 1690, ὁδὸν οἰκτρὰν φίλοι- σιν K. T. Δ. ΑἹ. 265. οἰκτρὰν ἄγαν 
Iph. T. 226. ἡ παῖς οἰκτρὰ τέϑνηκε Tr. 40. πρόσπολος οἰκτρὰ 10. 206. 
οἰκτρὰ τύχα ib. 584. οἰκτρὰ μήτηρ Bac. 1323. πενίᾳ σὺν οἰκτρᾷ Her. 
F. 304. οἰκτρὰν ἀδελφεὰν El. 132. 
συμφυγάδας οἰκτρὰς Bac. 1380. πᾶ- σιν οἰκτρὸν 3j φίλη ψυχὴ βροτοῖς Or. 1084. οἰκτρὸν δάκρυ Sup. 96. τέ- Xoc οἰκτρὸν Tr. 597. οἰκτρὸν oi πα; βόντες ἐν μέσῳ λόγοι Hel. 950. τὸ ϑῆλν μᾶλλον οἰκτρὸν ἀρσένων Her. F. 536. -ὁ ςενάξων οἰκτρὸν Sup. 104. οἰκτρὸν ἀνεβόασεν Hel. 184. οἰκτρὰ πάσχειν Hec. 3921. cf. Ph. 680. Sup. 68. Iph. A. 887. et 985. El. 
672. et 1312. οἰκτρὰ τάδε Or. 1023. 
οἰκτρὰ rà δυστυχῆ βροτοῖς ἅπασι An. 422. et Antiop. fr. XXXIX. 1. oi- krpà ὄσσων δάκρνα Sup. 48. τὰ oi- κτρὰ δεδοικέναι ib. 179. τὰ οἰκτρὰ δέδορκε ib. 190. τὰ οἰκτρὰ συνετός εἰμι Iph. A. 1258. οἰκτρὰ ἔπη Ion. 
959. οἰκτροῖς προοιμίοις Her. F. 1179. ἐπ’ olkrpoicw δάκρυ ςάζειν Antiop. fr. XL. 1. οἰκτρότατον, sc. Sávarov Hel. 1225. aidáXa κηλῖδ᾽ 

^ ;? 
πρὸς τίν 

οἰκτρὸς πάρει- 
ERAI , ^ - Ov οἰκτρὼ φῶτε 

oikzporárg Hec. 912. oikrporára ἔμοιγ᾽ ἔμολες An. 141. κοίτᾳ £v oi- κτροτάτᾳ Savrárs El. 158. oikrpórara ϑοινάματα Or. 819. οἰκτροτάτοισι δακρύοισι Ph. 1537. οἰκτροτάτων 
ἀχέων Med. 649. 

Oikrpüc. ἀπ’ ἐμῶν γονάτων σπασϑεῖς- σαν ἀνάγκᾳ οἰκτρῶς Hec. 93. πρόσ- TUrTE οἰκτρῶς T80' Ὀδυσσέως γόνυ ib. 339. οἰκτρῶς Ἴλιον πυρέμενον 
An. 400. οἰκτρῶς Savóy S ὑπ᾽ ἐχϑρῶν Rh. 8992. K8pG Kpür' ἐκπορϑηϑεῖσ᾽ οἰκτρῶς Tr. 142. 

᾿Οἱλεὺς, nom. viri. I 
et Rh. 175. 

Oiuoc. ἄλλον οἶμον Or. 1252. 
ϑὴν παρ᾽ oluov Al. 838. 
El. 918. 

ph. A. 193. et 263. 

óp- 
, 

κατ᾽ οἶμον 

3N 
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Οἰμωγή. ἠκέσατ᾽ ἀνδρὸς Θρηκὸς oi- 

μωγήν ; Hec. 1036. νέφος οἰμωγῆς 

Med. 107. πόσον τινὰ stva'ypóv, oi- 

μωγήν 9 ón& Her. 833. φόνιον oi- 

μωγὴν κλύω El. 752. 

Οἵἴμωγμα. μυρίοις οἰμώγμασι Dac. 

1110. 

Οἰμώζειν. ᾧμωξα Med. 791. 

Ph. 1441. et Med. 1206. ᾧμωξα 

πατρὸς δυσπραξίας Hip. 1405. ᾧμω- 

ξα τόλμαν Iph. T. 862. Quos ἀδελ- 

φὸν σὸν El.248. ῴμωξα πρὸς τέκνων 

χειρεμένης 10. 1168. ὡς ἂν οἰμώξῃ 

(2 sing. aor. 1. conj. med.) πλέον 

Hip. 1314. οἰμωγμένον γε πρόσϑεν 

Bac. 1284. 

Oiváy3a, dor. pro η- oivávSac icica 

βότρυν Ph. 238. cf. Hyp. fr. II. 

Οἰνεΐδας, nepos CEnei, i. e. Diomedes. 
Rh. 906. 

Οἰνεὺς, nom. propr. viri. Ph. 135. et 

492. Meleag. fr. 1. 3. et CEnei fr. I. 

34 
Οἴνη, vel dor. οἴνα. Διονύσϑ οἴνα Ph. 

236. cf. Bac. 535. 
Oivgpóc. Βάκχε οἰνηρὰς λοιβὰς Iph. 

T. 164. οἰνηρὰ σκεύη Yon. 1179. 

Οἰνοδότας, epitheton Bacchi. Her. F. 

682. 
Οἰνόμαος, nom. propr. Iph. T. 2. 

825. et Hel. 393. 

Οἰνοπλάνητος. κυλίκων οἰνοπλανήτοις 

ἁμίλλαις ἈΠ. 363. 

Olvoc. φλὸξ otva ΑἹ. 762. ῥεῖ πέδον 

οἴνῳ Bac. 148. otve τέρψιν ἄλυπον 

10. 428. E 

oive μηκέτ᾽ ὄντος ib. 772. οἴνα χλωραὶ 

e«yóvec Cy. 67. ἀντ᾽ otva σκύφϑ ib. 

255. τρώσει vw οἶνος ib. 421. πλέως 

cive ib. 501. τὸν οἶνον ἐκπίνεις λά- 

Spa; ib. δ49. φιλῶν τὸν οἶνον ib. 

551. ᾧ ἦνος (i. e. ὁ οἶνος) γλυκὺς ib. 

557. δεινὸς οἶνος ib. 674. εἰς οἶνον 

βαλὼν φάρμακον lon. 1184. οἶνος 

ιἐξέξτησέ με Aug. fr. VIII. 1. οἶνος 

«περάσας πνευμόνων διαῤῥοὰς Fr. inc. 

CXXXV. οἶνον αἴϑοπα eor. CLXIX. 

3. ἀρκεσίγυιος οἶνος eor. CCXXV. 

Οἰνᾶσϑαι. οἰνωμένας κρατῆρι Bac. 686. 

Oivoxón. χρυσέαις εἰν οἰνοχύαις Tr. 

82]. 

Οἰνοχόος Cy. 557. et 563. 

Οἰνωᾶτις ϑεὰ Her. F. 379. 

Οἰνώνη, nom, insula. Yph. A. 699. 

et 

Οἰνωπὸς Dac. 236. 

115. οἰνωπὸν γένυν Ph. 1167. et 

Bac. 438. 
Οἰοπολεῖν. ποῖ οἰοπολεῖς ; ΟΥ̓́. 74. 
Οἷος, solus. Her. 743. 

Oioc. οἵας οἷος ὧν ἁμαρτάνεις ΑΙ. 

(Cf 
Hu 

Οἷός re. ὄτε φέρειν ὅπλα, ὄτ᾽ ἔγχος; 

"Οἷς. ὄϊν μελάγχιμον πόκῳ El. 513. 

Oiséov. 

'Oisóc. ἄφυκτον oisóv Med. 635. 

κρήνην ἐξανῆκ᾽ oive ib. 706. Oispeiv. 

OIXA 

5 ^ DN. 

οἰνωπὸς δράκων 
οἰνωπὸν ἄχνην Or. Iph. T. 1245. 

142. 

οἷός τ᾽ jv Hec. 15. οἷός τε εἶ, SC. | 

ὠφελεῖν Or. 080. λέγειν οἷός T ἀνὴρ 

Bac. 270. ϑεομαχεῖν οἷός T ἐκεῖνος 

ib. 1254. δρᾷν σύ γ᾽ ἐχ οἷός τε Her. 

092. ἐν βραχεῖ πολλὸς Nóyac οἷός τε 

συντέμνειν καλῶς JEol. fr. V. 2. ἡμεῖς 

πρὸς γυναῖκα μάρνασϑαι μίαν οἷοί τε 

"Tr. 797. πένεσϑαι καξυπηρετεῖν τύ- 

χαις οἷοί τε Aut. fr. 11. 8. ἐκέτ᾽ eipi 

προσβλέπειν οἵα τ᾽ ἐς ὑμᾶς Med. 1077. 

ἐχ οἷόν τε μὴ -ένειν κακὰ Or. 1033. 

dà' οἷόν τ᾽ ἀνήνασϑαι πόσιν Med. 237. 

d) ἀπειπεῖν μ᾽ ἦν πόνβς οἷόν τέ μοι 

ΑΙ. 490. ἐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἰδεῖν Qóvov—BDac. | 

1949, λαϑεῖν ἐχ οἷόν τέ μοι Hel. 

830. δέλῳ dx οἷόν τε τἀληϑῆ λέγειν 

Bus. fr. vers. |. γέροντι ἐχ οἷόν r& | 

μηκύνειν χρόνον Gl. fr. III. 2. 

oictoy τάδε Or. 767. τὸν 

ποσὶν" oisfov κακὸν Al. 742. flapv 

μὲν, oiséoy δ᾽ ὅμως Hel. 275. | oiséov 

τὴν τύχην lon. 1260. 
Qisol 

An. 1134. μυρίες ὀϊτὰς ἀφεὶς ἄλλοις 

Her. F. 196. 
αὐτὰς ἐκ δόμων oispno ἐγὼ 

μανίαις Bac. 329. kaS Ἑλλάδ᾽ oispü- 

cac μόνος Iph. A. 77. οἱςρηϑεὶς Διο- 

voco Dac. 119. 

Οἰτροπλήξ.  oisponMiyyac ἀϑλίας Bac. 

1227. | 

Oiepoc. μὴ Seaí p otspo κατάσχωσι 

Or. 789. σῆς γυναικὸς oispov Hip. 

1300. οἷτρος ὁ ποτώμενος ᾿Αργόϑεν 

Iph. T. 394. vid. not. κεραυνϑ oispot 

Her. F. 862. πᾶ oispoc ἡμᾶς ἔλαβε; 

ib. 1144. μαινόμεν᾽ otspov Iph. A. 

547. oispotc ᾿Εριννύων Iph. T. 1456. 

αἵ---οἴφροισι κῶλον ἐξηκόντισαν Bac, 

664. 
Oiroc. ἔλεγον οἶτον ἀείδεις Iph. T 

1091. ν 

Οἰχαλία, nom. loci. Her. F. 473. τὰ; 

OixaMav πῶλον Hip. 545. 
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Οἴχεσϑαι. οἴχομαι Med. 226. Iph. A. 
888. et Tr. 290. etc. οἰχόμεσϑα Or. 
305. et 732. Ph. 983. Her. 602. etc. 
αἰχμάλωτος οἴχομαι Hec. 822. χρυσθ 
ὄνησις οἴχεται 1b. 1231. τὸ ἐμὸν οἵ- 
χεται βία τὸ πλέον μέρος ἐν σοναχῇσί 
τε καὶ γόοις Or. 202. πόσον χρόνον 
ματρὸς οἴχονται πνοαί; ib. 421. πρὸς 
᾿Αργεῖον οἴχεται λεὼν ib. 844. οἴχε- 
τι τέκνων πρόπασα γέννα ib. 969. 
ἄφαντος οἴχεται ib. 1557. ὃς ἐπὶ 9á- 
varov οἴχεται Ph. 1062. ὃς ἐκ δόμων 
νέκυς ἄϑαπτος οἴχεται ib. 1733. καρ- 
δία οἴχεται Med. 1042. ἥτις εἰς ἅδο 
δόμες οἴχῃ ib. 1935. ὀλόμενος οἴχο- 
μαι Hip. 878. et ὀλ. οἴχεται Hel. 
205. T 90Sav&ca φωτὸς οἴχῃ ΑΙ. 474. 
ef. ν. 619. y' ἔρημον οἴχεται λιπὼν An. 
919. cf. Iph. A. 1314. οἴχεται φυγὰς 
δόμων An. 1056. πῶς Otxeraí μοι 
παῖς μόνα παιδὸς póvoc ; ib. 1084. 
οἴχεταί μοι κῆρυξ πρὸς ἄτν Sup. 36. 
οἴχεται rà Παλλάδος ib. 712. λόγων 
παρακέλευσμα σῶν ἀέρι φερόμενον ot- 
erat ib. 1165. εἴ τις ἐκ δόμων λα- 
B» οἴχοιτο Iph. A. 63. οἴχεσϑαι δορὶ 
Iph. T. 519. ἐκ γυναικὸς οἴχεται 
σφαγεὶς 1. 552. ἔξω χϑονὸς οἴχεται 
ib. 1316. μὴ---δραπέται οἰχοίατο ib. 
1341. οἴχεται ϑανὼν Tr. 395. et 
oix. 2avàca Hel. 133. et sine ϑανῦσα 

| ἀρ. 221. πόλις οἴχεται Her. 14. ὄπω 
μελαμφαὲς οἴχεται δι ἔρεβος Hel. 

|525. ἐς ai ép οἴχεται ib. 1235. γῆς 
| πατρίδος οἴχεται πέδον; Her. F. 690. 

οἰχόμεσϑ᾽ οἰχόμεσϑα πτανοὶ ib. 1186. 
ἡ φύσις οἴχεται Antiop. fr. XX EX 5, 
et Fr. inc. XXXV, 5. τρίβωνες ἐκ- 
λείποντες οἴχονται κρόκας Aut. fr. 
Π|. 12. κρανεῖαι γυμνάσιά τ᾽ οἴχοιτο 
Phaéth. fr. XI. 2. οἴχεται ὁ καιρὸς 
εἰς ἀνθρώπων εὐεργεσίαν Epist. IV, 
οἴχονται αὐτὰ φέροντες Epist. V. οἱ- 
Χόμενος φυγὰς Or. 1486. τοῖς oixo- 

| μένοις (mortuis) ὑπὲρ Ἑλλήνων Hec. 
141. cf. Sup. 795. Σπάρταν οἰχυμέ- 

| vov Rh. 8006. οἰχομένας (i. e. évgc) 
σθ Al. 417. oixou£vac πόλεως Tr. 

| 991. σῶν ςερηϑεῖς Qxópqv γάμων An. 
982. A8rp' ᾧχετ᾽ οἴσεσ᾽ ἐξ ἁλὸς Hec. 
780. ᾧ κόρος---ᾧ χετ᾽ ἐν δόμοισι AI. 
908. ὠχόμεϑα An. 1178. 

Οἰώνισμα. οἰωνίσματ᾽ ὀρνίϑων μαϑὼν 
Ph. 846. 

OABI 

Οἰωνόμαντις Ph. 774. 
Oievóc. roc οἰωνὸς μέγας Or. 786. 
οἰωνὸν ἐϑέμην καλλίνικα σὰ zéón Ph. 
865. cf. Ion.1191. - οἰωνὸν εἰσορῶ kak& 
Hip. 873. πονηρὸν εἶπας οἰωνὸν Iph. 
A. 1347. olov οἰωνὸς ὑπὲρ τεκέων βοᾷ 
Tr. 828, οἰωνοῖς βορὰν. Ph. 1692. 
οἰωνῶν ἄπο Sup. 213. τὸν ἐν οἰωνοῖς 
σοφὸν Iph. T. 662. ποτανοὶ Λίβυες 
οἰωνοὶ Hel. 1496. δι’ οἰωνῶν Ion. 
377. οἰωνοῖς ἔῤῥει συλαϑεὶς ib. 917 
ὑπ᾽ οἰωνῶν καλῶν ib. 1333. οἰωνῶν 
γαμφηλαῖς ib. 1495. σκῦλον οἰωνοῖσιν 
ΕἸ. 897. 

Οἰωνοσκοπεῖν. οἷς ἂν οἰωνοσκοπῇ Ph. 
963. ἵν᾽ οἰωνοσκοπεῖ Bac. 347. 

Otwvockózoc Sup. 500. 
Ὀκέλλειν. δεινὸς κλύδων ὥκειλε ναῦν 
πρὸς γῆν Iph. T. 1379. 

'Okvety. εκ ὀκνεῖν δεῖ Bac. 779. 'Ap- 
γείοις ὀκνῶ ἱκέτας προδᾶναι Her. 246. 
cf. v. 28. et Al. 178. ὀκνῶ μόχϑων 
τῶν πρὶν ἐκχέαι χάριν Phi. fr, II. 1. 
ἐκ ap' ὀκνήσεις ; Or. 792, ἐκ ὀκνή- 
ceci ϑανεῖν Ph. 1008. 

"Okvoc. ὄκνος τοῖς φίλοις κακὸν μέγα 
Or. 792,. ἀπέλυσ᾽ ükve ib. 1236. εἰς 
ὄκνον μοι μῦϑος φέρει Sup. 295. τὰ 
Θησέως γ᾽ ἐκ ὄκνῳ διεφϑάρη 10. 697. 
τὰ μὲν ὄκνῳ νικώμεϑα Aug. fr. IV. 
] 

᾿Οκτὼ Epig. II. 1. 
Ὀλβίζειν. τὴν re Savácav κᾷμ᾽ ὁλ- 
βίζων ΑἹ. 922, εὔανδρον ὀλβίζων 
γᾶν Tr. 229. ἕν ἦμάρ μ᾽ ὠλβισε Ph. 
1083. μάτην σ᾽ ἐν γάμοισιν ὥλβισαν 
ϑεοὶ An. 1219. ἃν---ὥλβισαν, ὦλβι- 
σαν τὸ πρόσϑεν Hel. 646. ὥς c8 τὴν 
rek8cav ὥλβισα Ion. 308, βρέφο-ο---- 
ἔρνεσι κατασκίοισιν ὀλβίσας ἐνώτισε 
Ph. 657. ἐδέποτ᾽ ἔτι πάτρια μέλαϑρα 
--οὀλβιεῖς Hel. 231. οἱ τὰ πρῶτ᾽ ὠλ- 
βισμένοι Iph. A. δ1. μέγα ὀλβισϑεὶς 
Wr. 1253. 

Ὀλβιόδωρος χϑὼν Hip. 750. 
Ὄλβιος. Πριάμε τᾷ μέγ᾽ ὀλβία Hec. 
493. ϑεῶν ὄλβιον δόμον Or. 1674. 
ὄλβιος ϑάνοις Med. 715. χρὴ ὄποτ᾽ 
εἰπεῖν ἀδέν᾽ ὄλβιον βροτῶν An. 100. 
σοφὸν, πενίαν εἰσορᾷν τὸν ὄλβιον Sup. 
176. ὁ ὄδλβιός νιν ὑψηλὸν αἵρει ib. 
554. ϑνητῶν ὄλβιος εἰς τέλος ἐδεὶς 
Iph. A. 161. ὄλβιος εἶ Iph. T. 693. 
εἰς τὸν ὄλβιον Bac. 421. ἢ τινά φημι 

i 
wv 
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ϑεῶν ἄτερ ὀλβιον---γενέσϑαι Her. 608. 
τὸν ὄλβιον πάροιϑεν ib. 868. ἀνδρὸς 
ὀλβία Hel. 438. ὁ μὲν ὄλβιος ἦν 
And. fr. XIX. 1. ἐγὼ ὄποτ᾽ αὐτὸν 
ὄλβιον καλῶ Antiop. fr. VIII. 3. τί 
δ᾽ ἐκ ἂν εἴη χρητὸς ὄλβιος γεγώς ; 
Ar. fr. XXI. ὄλβιος, ὅστις τῆς is0- 
ρίας ἔσχε μάϑησιν, x. τ. X. Fr. inc. 
CLIII. 1. τὸ παλαιὸν ὄλβιοι Med. 

824. ὀλβίων àw οἴκων Hip. 756. 
οἱ μὲν ὄλβιοι, ἀνωφελεῖς τε Sup. 238. 
ὄλβιοι γενοίμεϑ᾽ ἂν Iph. A. 1621. 
ἀδόκιμ᾽ ὀλβίοις ἔχειν ΤΥ. 4097. 0M- 
βίος τῷ λόγῳ δοκδντας εἶναι Her. F. 

588. ἦμεν ὄλβιοι ib. 1300. ὀλβίων 

ἀνδρῶν. τέκνα El. 45. 5e τῶν 

ὀλβίων σοφὲς τίϑεσϑαι τὰς λόγες 

Dan. fr. XII. 1. vid. etiam Fr. fal. 
cit. V. 3. et 8. τῇ μέγ᾽ ὀλβίᾳ Or. 
1338. παρϑέν᾽ ὀλβία Hip. 1440. τᾶς 

ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδος Iph. A. 138]. 
ἐκ μεγίφτης ὀλβίας τυραννίδος Dic. fr. 

XIV. 7. ἐν ὀλβίαις ᾿Αϑάναις ΑΙ. 

454. ἐκ τῶν Μυκηνῶν, αἵ ποτ᾽ ἦσαν 

ὄλβιαι Iph. T. 510. ἐν ἀγέλαις ὀλ- 

βίαις Hel. 1276. δῶμα ὄλβιον rv- 

ρανγίδι Al. 287. cf. Sup. 5. et Hel. 
731. ὄλβιον σκῆπτρον Ion. 578. ἀντὶ 

τῶν πρὶν ὀλβίων φρονημάτων An. 164. 
ὀλβιώτατος Hec. 627. 

Ὀλβοδότας. τὸν τᾶς εὐδαιμονίας βρο- 
, Τοῖς ὀλβοδόταν Bac. 573. 
Ολβοδότειρα εἰρήνα Bac. 419. 

"OMfloc. τὸν πάντα ὄλβον ἦμαρ ἕν p. 

ἀφείλετο Hec. 285. ὁ μέγας ὄλβος 

8 μόνιμος ἐν βροτοῖς Or. 340. cf. v. 

805. et Her. F. 511. ὁ ὄλβος & βέ- 

βαιος, ἀλλ᾽ ἐφΐνμερος Ph.561. ὄλβος, 

ὅστις----κνίζοι φρένα Med. 599. τοῖς 

δ᾽ ὄλβος és ib. 740. ὄλβε ἐπιῤῥυέν- 

τος ib. 1229. ὄλβον δωμάτων ἐκτί- 

νομεν Hip. 626. cf. v. 633. τύχαν 

μετ᾽ ὄλβο ib. 1113. πολὺς ὄλβος An.| 

941. ἀπώλεσ᾽ ὄλβον Sup. 730. ἥκι- 

ca ὄλβῳ γαῦρος ἦν ib. 862. ὄλβϑ 

βάρος lph. T. 416. γνώμα ἄκαιρος 

ὄλβε ib. 420. κοινὰν χάριν ὄλβῳ 1b. 

455. τὸν ὄλβον αὐτῷ τὸν πάροιϑ᾽ 

ἀναςξένω ib. δδ1. ὄλβῳ βρίϑειν Tr 

216. βέβακεν ὄλβος 1b. 582. ἑτέρᾳ 

ἕτερος ἕτερον ὄλβῳ καὶ δυνάμει παρῆλ- 

ϑὲεν Bac. 904. éf. v. 907. ἔστιν ἐν 

ὄλβῳ καὶ τόδ᾽ ἐκ ὀρϑῶς ἔχον Her. 745. 

ἐν χερσὶ σώζων ὄλβον lon. 691. μέ- 

Ὀλβοφόροι Iph. A. 596. 
᾿Ολέϑριος. ὀλέϑριον kotrav Hec. 1084. 

OAITED 

yav ἐς ὄλβον ib. 703. δόμων ed: 
ὄλβος ὡς χειμάζεται ib. 966. ὅνεκ᾽ 

ὄλβε μέγας ἐκομπάσϑη Her. F. 64. 
᾿Ασιήτιδος τυραννίδος ὄλβος ib. 644. 

à καλλίξα ἐν ὄλβῳ ib..647. ἔϑραυ- 
σεν ὄλβα κελαινὸν ἅρμα ib. 780. ὁ 
ὄλβος ἄδικος El. 943. ἐν ὄλβῳ μὴ 

σαφεῖ βεβηκότες Antiop. fr. XXV. 4. 
ὦ κρεῖττον ὄλβθ κτῆμα ejusd. fr. 
XXXVIII. φεύγει ὄλβος Ar. fr. 

XXIV. 3. πῶς κτήσαιτ᾽ ἂν ὄλβον 

εἰς ὑπερβολὴν πατρός ; Aut. fr. III. 

6. ὑπέρφρονα ὄλβον Bel. fr. VI. 2. 
ὄλβο διοίγων SáXapov ἥδιτον ejusd. 

fr. XVI. 8. ὄλβε μέτα Dan. fr. I. 

8. τὸν ὄλβον ἐδὲν ἐδαμθ κρίνω βρο- 

τοῖς Pelei fr. IV. 1. ὄλβος τυφλὸς 

Phaéth. fr. V. 8. βαιὸς ὄλβος ἀβλα- 

βὴς Phry. fr. XIV. 1. ἐν τῷ ὄλβῳ 
φαυλότης ἔνεςί τις Pol. fr. V. 2. ὁ 

ὄλβος ἔξωϑέν τις £cl πραγμάτων Fr. | 
inc. LI. 4. γυναικὶ ὄλβος; ἂν πόσιν | 

σέργοντ᾽ ἔχῃ eorund. fr. LVI. Svg- 
τῶν ϑνητὸς ὄλβος eor. LXVIII. 5. 

ὀλέϑριον βιοτὰν Med. 998. sparsíav : 
ὀλεϑρίαν Sup. 116.  Zwsiüpoc ὀλε- | 

ϑρίες ἄγρας Her. F. 415. κακὸν | 

ὀλέϑριον Hec. 642. et 1031. κῆδος. 

ὀλέϑριον Med. 1341. ὀλέϑριον βάρος. 
Tr. 12. ὀλεϑρίοισιν ἐν κύμασι Or. | 
944. ' 

ὌὈλεϑρος. ὀπαδῶν τίς ὄλεϑρος yevíg- : 

σεται; Or. 1126. ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῶν 
χρωμένων Ph. 537. cf. Iph. A. 886. | 

et 1237. Iph. T. 601. τὸν “Ἑλένης. 
τίσαντας ὄλεϑρον Lph. A. 1382. ot-| 
κτῳ τὸ δεῖμα τἐλέϑρα νικᾷν Iph. T. 

485. ὄχεϑρον ἀνόσιον ib. 872. Πο-, 

λυξένης ὄλεϑρος ΤῊ. 675. ὀλέϑρϑ' 

διὰ παντὸς ib. 798. εἶδε Περγάμων, 
ὄλεϑρον ib. 852. ὁ τῆσδ᾽ ὄλεϑρος ib. 

1058. ςενάζω τέκνων ὄλεϑρον Her.) 
F. 1065. | 

᾿Ολεσίϑηρος Ph. 668. | 
Ὀλιγάκις Or. 393. et 917. m 

Ὀλίγος. ἀριϑμὸν ὀλίγον Her. F. 6 

ὀλίγοι εσϑλοὶ κρείσσονες πολλῶν και 

κῶν Ar. fr. XIII. cf. Er. fr. ITI. ὀλέγῃ, 

ἐν πόλει μοναρχίᾳ Aug. fr. VIL. 2. 

ὀλίγαις Vsspov ἡμέραις Epist. V. δύ 

ὀλίγα Ph. 1105. ὀλίγα σοφώτερδξε 
Hip. 987. ἐν ὀλίγῳ πάντα συνϑέϊο, 
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| Sup. 1126. σποδᾶ πλῆϑος ὀλέγον 
| Àb. 1129. παρὰ ὀλίγον Iph. T. 871. 
ὀλίγον φροντίσας δεσποτῶν Cy. 162. 

ἐπεὶ ὄλωλε ib. 312. ὄλωλε γλυκεῖα 
$povric Med. 1035. ὄλωλεν οἶκος 
Al. 417. πανταχῇ ὑλώλαμεν Anm. πόλλ᾽ ἀνήρα μ᾽ ἐν ὀλίγῳ Hel. 771.| 904. ἀβέλως κἀκλεῶς ὀλώλαμεν Rh. ὀλίγον ἄλκιμον δόρυ Ar. fr. X. 1. 761. ὄλωλεν, ὡς ὄλωλεν "Tr. 626. | OMy' ἀρχόμενοι Med. 120. ὃς ὀλίγ᾽) παίδων ὁμοίαις συμφοραῖς ὀλωλότων | ἀληϑῆ---λέγει Iph. Α. 957. εἰς εὐγέ-] Ph. 1352. ὀλόμεσϑ᾽, ὀλόμεσϑ᾽ ἰσονέ- | vett ὀλίγ᾽ ἔχω φράσαι καλὰ Dic. fr.| kvec Or. 200. ϑάνατον, οἵῳ πρὸς δά- ] 
μᾶρτος ὥλετο ib. 361. ὡς ὥλεσϑε 
πατρῴᾳ νόσῳ Med. 1364. ὅτι πρὸς 
ἡμῶν γ᾽ ὥλετο Al. 721. ὄλοιτο μὲν 
μὴ Med. 88. πῶς ἂν ὀλοίμαν ib. 97. 
et Al. 867. ὡς ὄλοιτο παγκάκως Hip. 
407. dr ἄν y ὀλοίμην ἀκλεὴς ib. 
1028. cf. :v.,1395.. . ἤλοιξεῦ λόγχαι 
Iph. A. 658. κακῶς ὄλοιτο Hel. 161. 
cf. Tel. fr. VII. et κακῶς ὀλέσϑαι 
Sup.1194, εἰ τῶν κράτόντων ἀδικίαις 
ὀλοίμεϑα Ion. 254. κἀν γραῦς ὄλη- 
ται Al. 57. κεραυνῷ ὀλέσϑαι An. 
1194. καλῶς ὀλέσϑαι Tr. 402. διὰ 
τὸν ὀλόμενον Ἰδαῖον Πάριν Or. 1364. 
γέκυν ὀλόμενον Ph. 1302. σὺ γὰρ 
ὅλόμενος 'T'r. 1312. εὕδει ὕπγον ὀλό- 
μενον Her. F. 1061. ὀλόμενον δο- 
λίοις βρόχων ἕρκεσιν El. 154. OXo- 
μένες---τυράννων δόμες Hip. 869. 
γέκυσιν ὀλομένοις Hel. 178. ὀλομέ- 
vac ᾿Αχαιὲς ib. 392. ὀλομένην Ἔριν- 
νὺν Ph. 1036. τὰν ὀλομέναν γυναῖκα 
Med, 1253. de “σ᾽ ὀλόμενον Ξένω 
Or. 1384. ὀλόμενον σκάφος Hel. 
205; ὀλῇ Hip. 329. κακῶς ὀλεῖται 
Med. 788. et An. 1007. ὀλέμεϑα 
Her. 443. τῇ κακῶς OXeuéva Cy. 
472. et Her. 874. ἡ κακῶς ὀλϑμένη 
γαξὴρ Fr. inc. CLIX. 1. πόλεως 
ὀλομένας Tr. 1079. etc. 

'OXoAv yf. ἀντίμολπον ἧκεν ὀλολυγῆς 
μέγαν κωκυτὸν Med. 1176. σεμναὶ 
ὀλολυγαὶ Tr. 1073. 

᾿Ολολύγματα Her. 782. 
᾿Ολολυγμὸς Or. 1137. 
᾿Ὀλολύζειν. ἡ σὴ μήτηρ ὠλόλυξεν 
Bac. 638. ὀλολύξεται πᾶν δῶμα El, 
691. 

'OXoóc. τέρας ὀλοὸν Or. 1000. ὀλοὸν 
κακὸν Hip. 883. κτύπημα χερὸς ὀλοὸν 
An. 1212. φέγγος óXoóv Tr. 850. 
Ὅλος. ἐκπιεῖν ὅλον πίϑον Cy. 216. 
ὃν ἐξαλείφει πρόφασις jj τυχϑσ᾽ ὅλον 
Fr. inc. XXVII. Ὁ. ἐπ᾽ ὦμοις ὅλην 
πόλιν φέρων Ph. 1138. 

᾿Ολοφύρομαι Rh. 896. 

/OAkóc. προσμίξω νεῶν óXkoic. Rh. 
| 146. φεύγειν πρὸς ὁλκες ναυςάϑ.. 
pov ib. 673. δάφνας ὁλκοῖς Ion. 
145. Ἵ 

Ὀλλύναι. ὃ καὶ γῆν καὶ πόλεις ὄλλυσ᾽ 
| ἀεὶ Or. 524, ὀλλύναι πόσεις ib. 568. 
|. QAÀvre ib. 1302. cf. Hip. 1874. ὀὠλέ- 
|care Hec. 168. ἐδ’ ὥλεσέν μὲ Ζεὺς 
ib. 232. κείνη ὥλεσέν μιν 10. 266. 
ὃς παῖδα Θέτιδος ὥλεσεν ib. 388. 
'Θρήξ νιν ὥλεσε ξένος ib. 774. ἣ 
᾿'πλείτος ᾿Αχαιῶν ὥλεσεν Or. 741. 
'ὥλεσας κεδγὸν λέχος Hip. 835. εἰ 
δυσμενείᾳ σῇ τὰ φίλτατ᾽ ὥλεσεν ib. 
965. cf. T'r. 371. οἰκεῖος αὑτὸν ὦλεο᾽ 
ἁρμάτων ὄχος Hip.1166. ἄκων ὥλε- 
σάς νιν ib. 1433. πῶς ἐν οἴκοις σοῖ- 
(mw ὥλεσεν βίον; ΑἹ. 537. ὁ σὺ 
πρῶτος ὥλεσας γυναῖκα ib. 895. ὃς 
“-ὦλεσε Πέργαμα Τροίας ΤΥ. 593. 
«vor ξενοδαίκταν τόξοις ὥλεσεν Her. 
F. 392. πολλὲς βροντῆς πνεῦμ᾽ ἄναι- 
μον ὥλεσε Fr. inc. ΟΧΧΧΥΊΙ. àXc- 
cac βίοτον Hip. 1867. τὰ μέγιτα 
φίλων ὀλέσαντες Her. F. 1498. Tüc 
ἀνάνδρΒ κοίτας ὀλέσασα λέκτρον Med. 
497. ξυμμάχες otec ὀλέσασα Her. 
F. 186. ὀλεῖς Or. 157. ψυχὴν ὀλεῖς 
Hip. 440. ὀλεῖ μ᾽ ἐνδίκως Án. 921, 

Àec ὀλεῖ πρύσϑεν Iph. A. 659. 
vpl φωσφόρος ὀλεῖ κόρας Cy. 608. 
ἢ τὸν εὐεργέταν ὀλεῖς Her. F. 878. 
3 τὸν Εὐρυσϑέως ὀλεῖς ib. 989. etc. 
δ) med. ὄλλυσϑαι. νύμφη τύραννος 
ὄλλυται Med. 1066. ὀλλύμεσϑα ib. 
1272. ποίας ὄλλυμαι πρὸς αἰτίας; 
EN. 1127. δύ toy üvepy ὄλλυσαι 
Hal. 366. | ὄλλυται κακῶς lb. 720. 
'9 νόμῳ γ᾽ ὄλλυμαι Ion. 1250. ὅτ᾽ 
ὕλλυτο Hec. 520. ἡνίκ᾽ ὥλλυτο πτό- 
uc ib. 767. μεσονύκτιος ὠλλύμαν 
Ὁ. 914. ὅτ᾽ ὠλλύμην ἐγὼ ΑἹ. 636. 
'λωλα Hec. 784. Hip. 1408. 1447. et 
457. ὄλωλας Hec. 513. et 668. 
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Ὁμήγυρις φίλων ἡλίκων Hip. 1180. 

ὋὉμῆλιξ. τῆσδε γῆς μοι ὁμήλικες Hip. 

1098. πρὸς τάφον ὁμηλίκων κώμες 

ἀπάξω Tr. 1188. δάμαρτος τῆς ἐμῆς 

ὁμήλικας ΑΙ. 956. ἃς ὁμήλικας χρόνῳ 

κεκτήμεϑα Bac. 201. 

"Opumpebetv. Seq. ϑεὸς Ἥρᾳ coS ὡμή- 

ρευσε Bac. 297. τῶνδ᾽ Opmpevcac 

τέκνα Rh. 434. 

Ὅμηρος. τοῖον ὅμηρον---" Ain Oáva- 

roc παρέδωκεν A]. 873. τόνδ᾽ ὅμηρον. 

ἐκδιδθε-τονεικέων Bac. 293. συλλά- 

eS ὅμηρον τήνδε Or. 1189. 

ὋὉμιλεῖν. εὐτυχίᾳ αὐτὸς ὁμιλεῖς Or. 

354. ϑεοῖς ὁμιλεῖν Her. 872. μηδ᾽ 

ὁμιλοίην κακοῖς Dic. fr. XII. 2. cf. 

Phoen. fr. IX. 7. χρηΞςοῖς ὁμιλθδντα, 

Fr. inc. LXII. 2. ἐγγελατὴς τῶν 

ὁμιλόντων Hip. 1000. Κενταύρων 

ὁμιλῆσαι δορὶ κλεινοτάτῳ An. 793. 

βραχὺν ὁμιλῆσαι χρόνον ΕἸ. 940. ἐν 

ἀσπίδος κύτει ὁμιλήσας Antiop. fr. 
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Ὁμίλημα κακὸν Antiop. fr. Χ. 8. 

Ὁμιλία. ὦ ποϑεινὸν ὄμμ᾽ ὁμιλίας ἐμῆς 

Or. 1082. ὁμιλίᾳ χϑονὸς Ph. 1417; 

μείζω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίαι 

Hip. 19. τῆς σῆς “ερηϑεὶς φιλτάτη! 

ὁμιλίας 10. 838. μακρὰν λείποις ῥᾳ 

δίως ὁμιλίαν ib. 1441. ἡ ὁμιλία πάν. 

των βροτοῖσι γίγνεται διδάσκαλος Αἱ 

684. ἔχει ὄντως ἐν ϑεοῖς ὁμιλία 

Iph. Α. 1622. ἀδελφῶν ἡ παρᾶδσ᾽ ópt 

λία Her. 681. τῇ ὁμιλίᾳ βροτὲς kpt 

νεῖτε; ἘΠ. 384. κρείσσον εἰς ὁμιλία, 

πεσόντα 10]. fr. IV. 1. παύσω συμ 

ποτῶν ὁμιλίας Al. 344. αἱ συγγενεῖ 

ὁμιλίαι Tr. 51. γυμφικὰς ὁμιλία 

Hel. 1416. ὁμιλίας τὰς γεραιτέρα 

φίλει Er. fr. II. 21. ὁμιλίαι kakc 

Fr. inc. CLXXXIX. | 

Ὅμιλος. vavrav ἐκέϑ᾽ ὁρῶν ὅμιλε 

Hec.921. ἐκ ἔπειϑ᾽ ὅμιλον Or. 94 

φεύγεσ᾽ ὅμιλον An. 19. πᾶς εἰς ϑές 

ὅμιλος ἔρχεται δρόμῳ Iph. A. 42 

Ὀλύμπιος Ζεὺς Her. F. 1304. et El. 

782. 
Ὄλυμπος, 1) mom. montis. βῶλον 

ἐξ ᾿Ολύμπε Or. 983. cf. Tr. 215. Bac. 

409. 554. et 560. 2) nom. viri. Iph. 

A. 577. vid. not. 3) colum. κόμαι 

εἰς ὄλυμπον Ph. 1191. πολλῶν Ta- 

μίας Ζεὺς ἐν ὀλύμπῳ Med. 1418. 

τῶν κατ᾽ ὄλυμπον παρϑένων Hip. 71. 

ἐς ὄλυμπον ὁρμαϑεῖς Iph. T. 1269. 

pm" üÀvpmov Tr. 92. εἰς ὄὕλυμπον 

βρέφος ἀνήγαγεν Bac. 289. ᾿ οἰκδσ᾽ 

ὅμως ὄὕλυμπον Her. Ε. 1319. 78 σεμ- 

vorára 0t ὀλύμπε And. fr. XXVIII. 5. 

“Ὅλως. ὄ σε γινώσκω γ᾽ ὅλως Rh. 

737. ὅλως μὴ πανομένες τῆς ἀνα- 

γωγίας Epist. V. 
Ὅμαδος. ὅμαδον ἔκλυον ἄλυρον Hel. 

185. 
"Opatpoc, ὁ, frater, cognatus. ὦ πατρὸς 

ὅμαιμε Or. 078. ópaíps λώβᾳ Ph. 

323. τῆσδ᾽ ὅμαιμος Iph. T. 1361. 

μυρίων κρείσσων ὁμαίμων Or. 804. 

2) ἡ, soror. Hip. 339. et Meleag. fr. 

17.5. 
Ὁμαίμων. — kphjae ὁμαίμονα Hel. 

896. τῶν ὁμαιμόνων κακὰ συνεκκο- 

μίζειν ΟΥ. 683. φιλεῖν τὸς ὁμαίμονας 

Iph. T. 1402. 

ὋὉμαρτεῖν. μήτηρ ópapret Iph. A. 

417. ὥσϑ᾽ ὁμαρτεῖν μοι πέτρας ib. 

129129. πολὺς ὄχλος γυμνὴς ὁμαρτεῖ 

Rh. 313. ὁ ϑεὸς ὁμαρτεῖ πρόσϑεν 

Bac. 921. ὁμαρτεῖτ᾽ ἀϑλίῳ μητρὸς 

ποδὶ Her. F. 336. cf. v. 622. ἐπιῤ- 

ῥοίβδην ὁμαρτεῖν ib. 860. ὃς ποί- 

ναις ὁμαρτεῖ El.412. ἄτρα ὡμάρτει 

ϑεᾷ Ion. 115]. τίς ἡγεμών pot πο- 

δὸς ὁμαρτήσει τυφλδ Ph. 1610. οἵδ᾽ 

ὁμαρτήσεσί σοι Iph. T. 1208. 

'Opaprij, adverb. simul. Hec. 839. Hip. 

1195. et Her. 159. 

ἤὌμβριμος. κεραυνὸν ὄμβριμον Ion. 

212. 

"Opf)poc- Ζεὺς ὄμβρον---πέμψει ΤΥ. 

78. ὅταν ἄνωϑεν ὄμβρον ἐκχέῃ Cy. 

322. ὄμβρον λιπδσαι χειμέριον Hel. 

1497. καλλίτων ὄμβρων διόϑεν -ερεῖ- "Opp 
E 

σαι El. 736. ἐρᾷ ὄμβρε γαῖα CEd. fr.| σὸν Hec. 4380. τέγξω τόδ᾽ ὄμμα 

XVII 7. ἐρανὸς πληρόμενος óp[jps| 520. ὄμμα λαμπρὸν ib. 1045. 

ib. 10. ὁ ὑγρὸς ὄμβρος Sis. fr. 1.36. | τυφλὸν 1b. 1117. ὄμμα ἐκτήξασ᾽ Eu 

Ὁμευνέτης; et dor. érac. ἀνδρός γ᾽ δακρύοις Or. 134. ὄμμα σὸν rapu 

ápíss σᾶ τυχβσ᾽ ὁμευνέτα Med. 953.| σεται ib. 253. ὄμμα φαιδρωπὸν T 

ϑεὸς ὁμευνέτας ἔθη. 894. 801. sS) ὄμμ᾽, ἔδειξεν 10. 1058. 



OMMA 

«ουϑεινὸν ὄμμ᾽ ὁμιλίας ἐμῆς ib. 1082. 
ἡσύχῳ ὄμματι ib. 1317. διὰ τὸ τᾶς 

| ὀρνιϑογόνα ὄμμα ib, 1387. ὄμμα δα- 
| Kpéotc πεφυρμένοι ib. 1410. ὄμμ᾽ 
ἔχων δακρυῤῥοῦᾶν Ph. 373. cf. Al. 829. 

| σχάσον δεινὸν ὄμμα Ph. 457. "Apré- 
^ χιονότροφον ὄμμα ib. 809, σκυ- 
perór ὄμμα 1b. 1343, ἀλαὸν ὄμμα 

1b.1528. 47 ὄμμ᾽ ἐπαίρεσα Med, 27. 
εἶδον ὄμμα νιν ravpsuévqv ib. 92. 
ὄμμα συντέτηκε ib. 689. τί δὴ κατη- 
φεῖς ὄμμα; ib. 1012. ὄμμα φαιδρὸν 

MD. 1043. ἐξ ἀναύδα. καὶ μύσαντος 
ὄμματος ib. 1183. ἐπ’ αἰσχύνην ὄμμα 
τέτραπται Hip. 240. τὸ σεμνὸν Ζηνὸς 
ὄμμ᾽ ἀτιμάσας ib. 886. ὄμμα χραί- 
γειν Φανασίμοισιν ἐκπνοαῖς ib. 1438. 

σκοτεινὸν ὄμμα Al. 380. ὄμμα ἐκ 
ἐδείκνυμεν ξένῳ τέγγοντες ib. 766. cf. 
Sup. 21. Iph. A. 496. ὦἦ φιλτάτης 
“γυναικὸς ὄμμα Al. 1136. κατ᾽ ὄμμ᾽ 
ἐλϑὼν μάχῃ An. 1065. κατ᾽ ὄμμα 
πὰς ib.1118. εἰ ἦν παρ᾽ ὄμμα ϑάνα- 
τὸς Sup. 484. αἱματηρὸν ὄμμ᾽ ἔχων 
Iph. A. 381. ποῖον ὄμμα συμβαλῷ; 
ib. 455. ὄμμα πωλικὸν ib. 60. TOS 
ὄμμα σὸν 1b. 637. ὄμμα ἔκτεινον φί- 
Xov ib. 648. ὄμμ᾽ Exec ἐλεύϑερον ib. 
994. cf. Her. F. 221. ὄμμα δὸς φί- 
λημά τε Iph. A. 1238. ὄμμα zavra- 
X8 τρέφων Iph. T. 68. νυκτὸς ὄμμα 
Ib. 110. ἱερὸν ὄμμ᾽ αὐγᾶς ib. 194. 
λαϑόντες ὄμμα τὐμὸν Rh. 54. λέγω 
κατ᾽ ὄμμα σὸν ib. 421. ϑέλγει ὄμμα- 
roc ἕδραν ὕπνος ib. 554. ὕπαφρον 
ug ἔχων ib. 711. ἄγρυπνον ὄμμα 
b. 824. ὄμμα ἥσυχον "Tr. 6490, κατ᾽ 
uua, interdiu, Bac. 469. λαμπρὸν 
τυρώσας ὄμμα Cy. 596. ὄμματος 
ψις ib. 622. κατηφὲς ὄμμα Her. 633. 
X ἐβόλετο ζῶν. εἰς σὸν ἐλϑεῖν ὄμμα 
b. 887. ὄμματι λάβρῳ Hel.385. τὸ 
Mua μα νοσεῖ; ib. 58]. ὄμμ᾽ ἀνα- 
ρέφων κύκλῳ ib. 1573. ὦ ταυρόμορ- 
ov ὄμμα lon. 1261. δὸς πατρῴοις 
ὦμασιν σὸν ὄμμ᾽ ἰδεῖν Her. F. 600. 
αἴδες προσέσχον ὄμμα ib. 931. ἀγρι- 
πὸν ὄμμα l'opyóvoc ib. 9090. “Ἕως 
εὐκὸν ὄμμ᾽ ἀναίρεται ἘΠ. 109. διά. 
poxov ὄμμα ib. 503. ὄμμ᾽ ἐγείρει 
us fr. I. 2. ὄμμα πυρὸς γέμεις Syl. 
MUIV. 3. ἄρ᾽ εἶδες .roióv?" d part 
ρόσϑε πάϑος; Epig. I. 2. 2) Plur. 
“μάτων ἄπο Hec. 240. ἀφίημ᾽ óp- 
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μάτων ἐλεύϑερον φέγγος τόδε ib. 367. 
διὰ καλῶν ὀμμάτων 10. 442. ἃ κρύ- 
πτειν ὄμματ᾽ ἀρσένων χρεὼν ib. 570. 
ὀμμάτων ἐμῶν ὄψιν ib. 702. τυφλᾶ- 
μαι φέγγος ὀμμάτων ib. 1035. ἐμῶν 
ὀμμάτων ----κόρας κεντᾶσιν ib. 1169. 
cf. v. 1255. kar ὄμματα Or. 288. 
ὀμμάτων ξηραῖς κόραις ib. 389. ὅ.-. 
εἰς ὄμματ᾽ ἐλϑεῖν 10. 461. εἰς ὀμμά- 
των ὄψιν περᾷν ib. 512. πάντα ταῦτ᾽ 
ἐν ὄμμασιν ib. 783. δόχμια κόρας 
διάφερ᾽ ὀμμάτων ib. 1969. σκυϑρω- 
πὲς ὀμμάτων ἕξω κόρας ib. 1319. εἰς 
ὄμμαϑ᾽ abr& δεινὸν ἐμβάλλει φόνον 
Ph. 61. ὄμμασι γοργὸς εἰσιδεῖν ib. 
148, καλοῖς βλέπεσί γ᾽ ὄμμασιν ib. 
400. εἰς ταὐτὸν ὄμμασι βλέπων ib. 
461. ὅταν---ὄμματ᾽ ὄμμασιν διδῷ ib. 
405. μέλαιναν κῆρ᾽ ἐπ’ ὄμμασιν βα- 
λὼν ib. 957. ςικτοῖς ὄμμασιν δεδορ- 
κότα ib. 1122. ὄμματα βλέποντα ib. 
1123. ὀμμάτων ἄπο προσεῖπε δακρύ-- 
otc ib. 1449. σκότον ὄμμασι σοῖσι 
βαλὼν ib. 1530. ὄμματα προσβα- 
λᾶσα τέκνοις Med.860. τί προσδέρ-- 
κεσϑέ μ᾽ ὄμμασιν ; ib. 1040. πρέκα- 
λύψατ᾽ ὄμματα ib. 1147. ὀμμάτων 
ἄπο κόρας spéíjscav ib. 1174. ὄτ᾽ 
ὀμμάτων δῆλος ἦν karásacic ib. 1197. 
κατ᾽ ὀμμάτων Ξάζεις πόϑον Hip. 525. 
ἰδὼν ἐν ὄμμασι róv—ib. 1265. c 
ὄμμασιν δεδορκὼς ΑἹ. 121. κόμιζε 
ἀπ᾽ ὀμμάτων γυναῖκα τήνδε ib. 1067. 
ἐξ ὀμμάτων πηγαὶ κατεῤῥώγασιν ib. 
1070. ϑέᾳ διδόντες ὄμματα An. 1088. 
ἐπ᾿ ὀμμάτων φάρη βαλᾶσα Sup. 286. 
ἄνπνα ὀμμάτων τέλη ib. 1136. voric 
ὀμμάτων Iph. A. 684. ἐξ ὀμμάτων 
δάμαρτ’ ἀποςεῖλαι ib. 743. ὀρϑοῖς 
ὄμμασιν ib. 851. ταραγμὸν ὀμμάτων 
ib. 1128. ὄψιν ὀμμάτων ξυνήρμοσεν 
Iph. T. 1167. | καλλίτων ὀμμάτων 
ἄπο ΤΥ. 767. αἱρεῖ ἀνδρῶν ὄμματα 
ib. 892. | à φανερὸς ὄμμασίν γ᾽ ἐμοῖς 
Bac. 501. ἀποβαλᾷσαι ϑαλερὸν ὀμ- 
μάτων ὕπνον ib. 691. ὄμματ᾽ ἐκτήξω 
πυρὶ Cy. 458. cf. v. 468. καλὸν ὄμ- 
μασιν δεδορκὼς ib. 509. τάδ᾽ ὄμματα 
péresu ἡμῶν κόνιος ib. 636. σύννοιαν 
ὄμμασιν φέρων Her. 382. εἰς ὄμματ’ 
εὔνα φωτὸς εἰσβλέψαι γλυκὺ Ion. 732. 
ὀμμάτων αὐγαὶ Her. Ε΄, 132. ὃς πα- 
vósar ὄμμασιν προσδέρκομαι ib. 457. 
ἐν σροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφϑαρμένος ib. 

---- 
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932. μύσος εἰς ὄμμαϑ᾽ ἥξει---Ξένων 

ἐμῶν ib. 1150. “Ἕκτορος ὄμμασι τρο- 

«aio. El. 409. συννεφᾶσαν ὕμματα 

ib. 1078. ὀμμάτων ἅπο αἱμοΞταγεῖς 

πρηΞξῆρες ῥεύσονται "Thes. fr. 1. 2. 

etc. 

᾿Ομματοςερὴς Ph. 331. 

᾿Ομνύναι. ὄμνυμι γαῖαν, K. T. A. Med. 

7802. ὄμνυμι σεμνὴν Αρτεμιν Hip. 

713. ὅρκιόν σοι Ζῆνα---ὄμνυμι ἴθ. 

1026. ὄμνυ Iph. T. 743. ὄμνυ πέ- 

δον γῆς, κι τ. M. Med. 746. τόνδ᾽ 

ὀμνύναι χρεὼν Sup. 1187. ἡ γλῶσσ᾽ 

ὁμώμοκε Hip. 612. δισσοῖς ὥμοσεν 

γαμβροῖς τόδε Ph. 480. ὅρκοις; ὃς 

ὥμοσα Ηῖϊρ. 1063. ὥμοσεν πόλιν 

πέρσειν Sup. 498. ὥμοσαν τὸν Τυν- 

δάρειον ὅρκον Iph. Α. 391. ὄμοσον 

ε 

Ὅν. 1516. κάλλιτα ὀμόσασα Iph. 

"[. 789. Ζεὺς ὀμώμοται πατὴρ Rh. 

810. 
“Ὃμόγαμος Ph. 139. μάτην ὁμόγαμόν 

σ᾽ ἐκτησάμην Her. F. 339. 
ὋὉμογενέτωρ Ph. 168. 
"Opoysvíc. ἀνὴρ ὁμογενὴς Or. 244. 

ὁμογενῆ κτανεῖν Ph. 1378. ὁμογενὴς 

ἐμοὶ Iph. T. 918. ἀνδροκτόνϑ γυναικὸς 

ὁμογενὴς ἔφυς Fr. inc. B. 29.1. ὁμο- 

γενεῖς ἐπὶ Λαΐε Ph. 226. ὁμογενεῖς 

φίλος ib. 439. ὁμογενᾶ δέραν ib. 

1298. ὁμογενᾶ ψυχὰν ib. 1299. ópo- 
γενῆ μιάσματα Med. 1268. 

ὋὉμόγνιος Ζεὺς An. 922. 

ὋὉμόδοελος, ἡ, Hec. 60. 
'OuóSev. τὸν ὁμόϑεν τιμᾷν Or. 486. 

τὸν ὁμόϑεν πεφυκότα sépyyov lph. A. 

501. κἀν ὁμόϑεν ὦσι Fr. inc. 

LXXXVI. 2. 
Ὅμοιος. ὅμοιος (sc. ὁ δῆμος) ὥστε πῦρ 

κατασβέσαι λάβρον Or. 696. ὑμῖν 

ἐγένεϑ᾽ ὅμοιος Bac. 1301. cf. Cy. 38. 

dk Ésepyé σοι ὅμοιος εἶναι Ion. 818. 

ὅστις κακοῖσιν ὅμοιος ἢ Dic. fr. XIII. 

2. πρὸς τῶν ὁμοίων πόλεμον aipav- 

ται Alex. fr. IX. 2. ἐκ τῶν ὁμοίων 

οἱ κακοὶ yap8c ἀεὶ ejusd. fr. XI. 

TG» ὁμοίων κρατεῖν Antig. fr. V. 3. 

σεμνύνεσϑαι «ap ὁμοίοις Fr. inc. 

XCVII. 4. Ἑλένῃ σ᾽ ὁμοίαν δὴ μά- 

us! εἶδον Η16].569. ὁμοίαν ὄψιν Alex. 

fr. XII. δ. ὁμοίαις συμφοραῖς Ph. 

t 

'OpóXa, dor. pro όλη, nom. montis. Her, 
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inc. COXXVI.. 'EMévg ὅμοιον σῶμ᾽ 

ἔχεσα Hel. 159. ὅμοια τοῖς βελεύμα- 

σιν Hee. 331. ὅμοια τοῖς ἐμοῖς τολ- 

μήμασι Or. 1064. ópoc ἐκεῖσε δεῦρό 

τ᾽ ἤγαγες πάλιν (sc. τὰ τεύχη) An. 

619. τὰ οἴκοι τοῖσδ᾽ ὅμοι᾽ ἐγίνετο Tr. 

879. φιλεῖ τὰ πόλλ᾽ ὅμοια σώματος 

πεφυκέναι El. 523. τέκνα ὅμοια τῇ, 

φύσειτῇ T8 πατρὸς Alemzon. fr. VIII. 

3. ἕῴοις ὅμοια (adverb.) φλεγέϑων (Jo. 

λαῖς ἀελία Ph. 172. | 

Opoi8y. ὁμοιώσασ᾽ ἐμοὶ εἴδωλον £umvav 

Hel. 33. ὁμοιᾶσϑαι κακοῖς Med. 890. 

ὀργὰς πρέπει ϑεὲς ἐχ ὁμοιδσϑαι βρο- 

τοῖς Bac. 1340. ἄστροις ὁμοιωϑέντε 

Hel. 139. 
Ομοίως. δράσεις ὁμοίως ταῦτα Al. 738 

ϑεοῖσιν ὁμοίως τιμάσϑω ib. 1001. 

πεσσῶν ὁμοίως Er. fr. [. 9. vid. etiam 

Iph. A. 65. Iph. T. 489. Tr. 636. 
Pac. 192. Her. F. 1371. Fr. inc. B. 

19. 2. Epist. IV. et V. 

E.371. 

Ὁμόλεκτρος γυνὴ Or. 507. Ζηνὸς 

μόλεκτρον κάρα ib. 476. | 

Ὁμολογεῖν. ὁμολογῶ σε ἀδικεῖν Aug. 

fr. VIII. 1. ὁμολογῶ εὖ rà μέγισα 

πεπονϑέναι κ- τ. λ. Epist. III. οἵ. 

Epist. ΓΝ. αὐτὸ τὸ σιγᾷν ὁμολογδν- 

τος ἐτί σα lph. A. 1142. | 

ὋὉμολωΐδες πύλαι, una e septem The- 

barum portis. Ph. 1126. E 

ὋὉμόπτερος. βοτρύχες ὁ οπτέρες El. 

530. ἀπήνας ὁμοπτέρΒ h. 331. | 

'OpnoppoSeiv. ἕν λόγοισι τοῖς ἐμοῖς Ó- 

μοῤῥοϑεῖ Or. 529. 

ὋὉμύσε χωρεῖν τοῖς λόγοις Or. 919. 

ὋὉμόσπορος. ὁμοσπόρες φῦναι τυράν" 

vec παῖδας Med. 596. τῶν ἐμῶν ὁμοσ' 

πόρων ὅσπερ λέλειπται Iph. T. 611 

φόνον ὁμοσπόρων ἐκπράξειν Her. JF 

1079. 2) i$ soror. σφάγι᾽ ἐμῆς. 

μοσπόρϑ Or. 657. cf. Iph. T. 695. 

922. αἱ ὁμόσποροι Bac. 971. οἷ 

1090. et Er. fr. I. 41. i 

μόφυλος. φιλίαν ὁμόφυλον Her. Ε 

1200. εἰς ϑεμόφυλον Iph. T. 346... 

'Ou$aMóc. παρ᾽ ὀμφαλὸν Hec. 

δ óu$aA8 καϑῆκεν ἔγχος Ph. 14 

ὀμφαλὸν γῆς ϑεσπιῳδὸν Med. 668 

ὁ- 

Y 

" 

1352. ὁ τὰς φρένας ἔχεις ὁμοίας Hel. 

160. ὅμοιον Sup. 1069. 

εἐδὲν, ὄτ᾽ ἴσον βροτοῖς Ph. 504. et Fr. 
δ᾽ ὅμοιον 

Ion. 5. et 223. 
'Ouóy, vel dor. ὀμφά. πῶς μύϑων 

δαϑέντων δέξαιτ᾽ ὀμφάν ; Med. D 



"poic πρὸς χρυσέες ϑάκες λεύσομεν Her. F. 517. 
ἅδε σκότος εδεὶς ὄνειρον--- μολεῖν Mel. 

T - "Ovap. rávap ὧδε συμβάλλω τόδε Iph. T. 55. cf. v. 59. ὃ μηδ᾽ ἰδὼν ὄναρ ib. 
ὡς ὄναρ δοκῶν Rh. 782. 
vap λέγω; Cy. 8. 

"φίλοις ἔδειξεν αὑτὸ 
dor. pro ὄνησις. 

τάταν ὄνασιν Hip. 757. 
εἰς ὀνειδίζω τύχας Or. 4. 
ὀνειδίζεις φίλοις ΑἹ. 704. 
πατρὶ Hel. 1015. τὰς aíi- 'ματωπὲς ϑεὰς ὀνειδίζων ἐμοὶ A 

εἰδόσιν ὀνείδισας Hec. 670. 
| βασιλικὲς ὠνείδισας 

δὴ τῦτο Διονύσῳ κα- 
μηδὲν τᾶτ᾽ ὀγει 
Iph. A. 1148. 

ὀνείρων Hec. 7 
pev εἶδον ib. 76. 
óve(pec ib. 89. 
pov Iph. T. 151. 

ὥς μοι κρίνωσιν 
pav ὄψιν ὀνεί- 

ψευδεῖς ὄνειροι ib. 
πτηνῶν ὀνείρων dk ἀψευδέςεροι 
- παῦσε νυχίες ὀνείρας ib. 1277. 

μένη ὀνείροις Hel. 
112. ποῖ᾽ ὄνει 

v Alop. fr. VII. 1. 

1207. cf. Her. F. 
paívec' ὁρῶ; Her. Ε΄ 518. 
ἕρπομεν μιμήματα Zi 

᾿Ονειρόφρων Hec. 708 
"Orga. ὅπῃ ὥνησας Med. 533. 
γάμος ὥνησεν Ἑλλάδα Tr. 933. 
μίαν ὥνησε κάλλος εἰς πόσιν ἕ 
ἡ peri) δ᾽ ὥνησε πολλὰς Fr. 

α σεαυτὸν ὥνησας, 
pist. III. παῖδας óvij- 
cf. Med. 567. 

φίλαν 'Iváya. ϑεῖτ᾽ ὀνήσας Sup. 
perásacve γνώμης ὀνήσει An. 

ἥσει πόλιν ἡμετέραν 
ὑμᾶς ὀνήσω ib. 1044. δῶμ᾽ ὀνήσων ἘΠ. 1025. 

παρόντος Hec. 997. 
Iph. A. 1008. et Hel. 651. 
ὡς ὀναίμην Sup.256. ὅ 

ol. fr. XVIII. 3. 

| Aóv Bac. 651. 
| ἐμοὶ An. 88. cf. 
| Àa ἐκ ὀνειδιῶ Ἴ 

ἢ ἄλλον τινὰ E ᾿Ὀνειδιτήρ. λόγος ὁν σαι Hip. 314. pevoc Her. F. 218. 
Θήβαις τόδε γένοιτ᾽ 
Θήβαις κάλλιξον 
Med. 514. Iph. A 

φιγγὸς ἀναφέρεις ὄνειδος ; Ph. 
coi r8T' ὄνειδος Al. 724. 
μὴ ϑανεῖν ὑπὲρ τέκνα An. 
ἔγκειται δόμων ib. 785. Δελ- φοῖς ὄνειδος ib. 1249. 

ἵξεται Iph. A. 906. μήτ᾽ εἰς 
᾿ἀμαϑὲς ἔλϑωμεν ib. 999. 
ὄνειδος ΤΥ. 847. 

^ - , , ειδιτῆρας ἐνδατέ- 

| ὄνειδος Ph. 516. 
ὄνειδος ib. 828, cf. 

ὄναιο τῶν φρε- 
- 1359. ὄναισϑε μύϑων 

ὀναίμαν τύχας Hel. 
ὄνασϑαι Med. 1025. 
εἴν, βόλο Hip. 517. 

Iph. T. 1078. 
650. πρὶν σφῶν 
ὄνασϑαι, μὴ μαϑ 
ὥστ᾽ ὄνασϑαι πρὸς τὰ νῦ 

ε τῶν ἐμῶν καλῶν 
ὄτε λέκτρων νεογάμων 

πόλει ὄνειδος Her. 
τέκνοις ὄνειδος λιπεῖν ib. 302. 
γένοιτ᾽ ὄνειδος ib. 404. zz 
τἄνειδος Ion. 593. 

μεῖζόν σε rà! 
Her. F. 1368. 
ὀνήσομαι Med, 

1360. χρημάτω 
c8 &k ὠνήμεϑα Al. 386. 

χρυσᾶ ὄνησις οἴχεται Hec. 
τέρπο κενὴν ὄνησιν Or. 1043. 
σις Med. 254. 

δῶρ᾽ ὄνησιν ἐκ ἔχει ib. 
ὄνησιν εὔχομαι ϑεοῖς γενέσϑαι 
335. ὑμῖν ὄνησιν Iph. T. 579. 

ιν τοῖσι ϑύεσιν τινά ; Bac. 
τὰς ὀνήσεις. τῷ ταλα 

ὄνειδος ἐξείποι 

κλύων Or. 1238. 
λέγω Ph. 1549. 
ὑὐγείδεσι δάκοιμι Med. 1344 
μητρῷ᾽ ὀνείδη An. 623. 
(Sc. λέγεις) ib. 650. 
EE 418. τὰ Ἑλλάδος ὃ 

, » , , 7 BK ἐπ ὀνείδεσιν---- 

Ἀργεῖ ὀνείδη 
ὕσφορα ὀνείδη 

γγέλλοσα τἀγα- «πώρῳ βίῳ Sis. fr. τἔμνονος Or. 617. ἐ 
ὥσά μ᾽ εὐφραίνοις 

τῆς εὐγενείας τὄνομα Hec. ψείρασι" συμβαίην 
ροσειπεῖν σὸν ὄνομ᾽ ἔξεςί μοι 52. 
τύμβῳ ὄνομα σὸν κεκλήσεται 
τὸ ὄνομ᾽ d λέλοιπέ μοι Or. 

δ᾽ ἐκ ἔχεσιν οἱ 
ὅσιος (sc. εἰμὶ) ἕτερον 

oikotc. —Iph. T. 

ὄνομα, ἔργον 
φίλοι 1b. 454. 

Sdn ne EE 



ONOM 

ὄνομα ib. 546. coi τί ϑηρῶν ὀνόματος 

μετῆν; Ph. 410. ὄνομ᾽ ἔχει μόνον 

ib. 556. r&vopa λαβὼν γενναῖον ib. 

1324. ὦ φίλτατον ὄνομα Πολυνείκες 

ἐμοὶ ib. 1696. τῶν μετρίων τὄνομα 

νικᾷ Med. 126. κρεῖσσον τἄργον;--- 

ἢ τὄνομα---Ηἰρ. 502. ὄνομ᾽: ek ἔργον; 

παρέχων Iph. Δ. 128. ὡς ἄνολβον 

εἶχες ὄνομα ib. 354. ὄνομα τὸ σόν μ 

ἀπώλεσε ib. 910. cf. v. 947. et 962. 

ὄνομα φέροντα Δαναΐδαισιν 1b. 1309. 

τὸ σῶμα ϑύσεις r8póv , 8Xl τὄνομα Iph. 

T. 504. τὸ κλεινὸν ὄνομα τῆς σωτη- 

ρίας λαβόντες ib. 905. τί ποτ᾽ ἔχβσι 

τὄνομα κήρυκες £v; Tr. 424. τὸ κλει- 

νὸν ὄνομ᾽ ἀφαιρήσῃ τάχα ib. 1278. 

ὄνομα γᾶς ἀφανὲς εἶσιν ib. 1322. ἐν- 

δυστυχῆσαι τὄνομ᾽ ἐπιτήδειος εἶ Dac. 

508. ᾿ἀγέρατον ἔχων ὄνομα ib. 1375. 

ἄνομα δυσκλεὲς Hel. 66. ὄνομα νησιὼ- 

τικὸν ib. 148. δί ἐμὸν ὄνομα πϑλύυ- 

«ovoy ib. 200. ϑαῦμα, ἔλασσον τἄ- 

vop., ἣ τὸ πρᾶγμ᾽: ἔχον ib. 607. τἄ- 

vog! ἐκ ἔχων ἐλεύϑερον ib. 796. χρη- 

σήριον τὄνομα 10. 828. τὸν ὠφέλιμον 

ἐμοὶ πατέρος ὄνομα λέγω Ion. 139. 

ὄνομα ποῖον αὐτὸν ὀνομάζει ib. 800. 

ἀνόματι μεμπτὸν τὸ νόϑον Antig. fr. 

[Χ. τὐλεύϑερον ὄνομα παντὸς ἄξιον 

Aug. fr. VII. 3. πόλεως ἁπάσης T8- 

vog tv Ἐν. ἔν. 1.21. δῦλον ἐσϑλὸν 

΄τἄνομ᾽ 8 διαφϑερεῖ Melan. fr. VI. 1. 

πολλοῖσι δόλοις τῦνομ᾽ αἰσχρὸν Phry. 

fr. X. 1. ὁ βίος ὄνομ᾽ ἔχει Fr. inc. 

CXXII. τοῖς ὀνόμασιν εὖ λέγεις Iph. 

A. 111ὅ. νεκρῶν φέροντας ὀνόματ᾽ 

εἰς oikec Hel. 406. πολλοὶ ὀνόματα 

ravr ἔχϑσι lb. 505. δεῖ d ταῖς φήμαις 

τῶν ἀνομάτων ἐξελέγχεσϑαι τρόπες 

Alex. fr. XXIII. 2. πολλῶν ὀνομά- 

των ἐπώνυμος Fr. inc. CXLVV. 2. etc. 

᾿Ονομάζειν. ἀνομάζειν αἰδϑμαι ϑεὰς 

Εὐμενίδας Or. 37. d ϑεμιτόν σοι μα- 

τρὸς ὀνομάζειν κάρα Ph. 615, ἀνα- 

“φανῶ σε Θήβαις ὀνομάζειν Bac. 529. 

ἤδη τόδ᾽ ὀνομάζω c ἔπος Hel. 1209. 

ὄνομα ποῖον αὐτὸν ὀνομάζει lon. 800. 

τὸ iv μέσῳ r8 Spav& τε kai χϑονὸς 

ὀνομάζεσι χάος Cad. fr. vers. 2. "Im- 

πολύτῳ ἔπι ὠνόμαζεν ἱδρύσϑαι ϑεὰν 

Hip.33. ὃ» ὠνόμαζε Διομήδην Sup. 

1217. τίς σε ἐν δεκάτᾳ τόκον ὠνόμασε; 

JEg. fr. I. 2. ὀνομάσαι 8 βόλομαι 

Or. 409. ἐδ᾽ ὀνομάσαι δύναιμ᾽ ἂν ὡς 

ΟΙΑ 

ésiy φίλον Ph. 410. πλὴν ὀνομάσαι 

ib. 505. πῶς σε μεῖζον ὀνομάσας 

τύχω; Iph. A. 1321. τὰ ἔργα es— 

ὀνομάσασαν Iph. A. 1116. τίς ÓvO- 

μάζεται:; Ph. 125. Ζεὺς, εἴτ᾽ ᾿Αἴδης, 

ὀνομαζόμενος σέργεις Fr. inc. CLV. 

9. ὅστις kar ἰσχὺν πρῶτος ὠνομάζετο 

Fr. inc. XXXIX. 4. et Fr. inc. B. 

47. b. ὅστις τᾷ ἄρσενος πατρὸς ἐκ 

ὠνόμαςαι El. 935. ΠΠελασγιώτας ὠνο- 

μασμένες Ar. fr. II. 7. Ἴωνες óvo- 

μασϑέντες Ion. 1588. 

'Ovouasóc. Ovopasa πράσσων Her. F. 

509. 

"Ovoc. τὲς ὄνες τὲς λαρκαγωγδς Aut. 

fr. I. 1. 

"Ovrec. ἔχει ὄντως ἐν ϑεοῖς ὁμιλίαν 

Iph. A. 1622. vid. etiam Ion. 223. et 

Ar. fr. XXV.2. 

"Ονυξ. δίαιμον ὄνυχα τιϑεμένα σπα- 

ραγμοῖς Hec. 656. τιϑεῖσα λευκὸν 

ὄνυχα διὰ παρηΐδων Or. 959. cf. Sup. | 

76. Hel. 378. et 1095. et El. 1475. 

πρὸς ὀξὺν ὄνυχα πετραίϑ λίϑο. Cy. 

400. sed v. ποῦ. ὀνύχων δάϊ dps 

γματα ϑήσομαι An. 827. cf. Sup. 

825. et Tr. 280. εἰς ἄκρες τὲς ὄνυ- 

ac Cy. 158. et ὄνυχας ἐπ᾽ ükpsc 

l. 840. ὄνυξιν ἄγραν φέρεσαι Εἰ." 

471. 
᾿Ὀξύη. χειρὶ ἔνϑες ὀξύην Her. 727. 

'O£óSqkroc. ὀξυϑήκτῳ φασγάνῳ An. 

1151. et ὀξυϑήκτοις φασγάνοις ΠΝ 

1119. ὀξυϑήκτῳ βέλει ἘΠ. 1158. 

᾿Οξυϑυμεῖν. ἣν ὀξυϑυμῇς An. 690. 

'O£vSvpía. An. 729. | 

᾿Οζύϑυμος. γυνὴ ὀξύϑυμος Med. 319. 

συγγένεια τραχεῖα κῴξύϑυμας Fr. inc. 

B. 40. 2. ὀξυϑύμε μὴ κρατῶν φρονή- 

ματος ΟΥ. 1198. τὐξύϑυμον Bac. 

᾿Οζύπες Or. 1550. : j 

'O£óc. σίδηρον ὀξὺν Sup. 590. πρὸς 

ὀξὺν ὄνυχα πετραίε λίϑε Cy. 400. 

ὀξὺς "Αρης Her. 290. ὀξὺς ϑεῶν - 

ϑαλμὸς εἰς τὰ müvr' ἰδεῖν ἐει Er. Me) 

B. 12. 1l. ὀξὺ βοῆς ἀκᾶσαν "Apyot 

Or. 1530. ἐπ᾽ ὀφϑαλμοῖς ὀξὺ mápesu 

Iph. A. 5. ὀξὺ φάσγανον ib. 1566. 

et Iph. T. 785. ὀξὺ βλέπει ὁ χρόνοι 

Melan. fr. XXV. 2. A 

᾿Οξύξτομος μάχαιρα Sup. 1205. P 

Ὀξύφρων Med. 644. 2. 

"Ora, dor. pro ὅπῃ Or. 1545. 



OIIAI OIHTE 
Ὀπαδός. τέκνων ὀπαδὲ Med. 53. ὀπαὰ- 
δὸν “ππολύτο τόνδ᾽ εἰσορῶ Hip. 1151. 
ὀπαδοὶ ib. 108. Her. 1053. Hel. 1197. 
et El. 360. ὀπαδῶν τίς ὄλεϑρος γε- 
viscera. ; Or. 1126: 4£ ὀπαδῶν vei- 
póc ὠϑήσῃ βίᾳ Med. 335. δέδορκα 

- τόνδε τῶν---ὀπαδῶν ib. 1119. vid. et 
—A]. 615. Iph. A. 1463. Iph. T. 1208. 
pet Her. F. 950. αἱ ὀπαδοὶ in ftemin. 
Al. 134. 

Γ᾿ πάζειν. λοιβὰν, “ἂν ὥπασεν ἤΔρης 
EPh. 1569. ᾧπαδε ϑέσπιν ἀοιδὰν 
Med. 425. τί--- τεκμήρ ἀνϑρώποισιν 
ὥπασας σαφῆ; ib. 517. ἀραῖσιν, ἃς 
--οὔπασεν Θησεῖ γέρας Hip. 45. cf. 
v. 890. φοίνια ὥπασας λέχεα El. 
1192. 

'Omáev. ὀπάονες Tr. 890. et El, 
1135. vid. etiam Hec. 979. Or. 1110. 
Ion. 980. et El. 848. 

"Om. ὄπη γῆς Her. 19. et 46. etc. 
"Oríac τυρὸς Cy. 136. 
Ὄπισϑε Iph. T. 1333. Cy. 542. et 
X Phaéth. fr. VIII. 5. et ὄπισϑεν Ph. 
.1419. Hip. 1222. et Sup. 665. 
᾿ὈΟπισϑόπες. προσπόλων ὀπισϑόπος 
κῶμος Hip. 54. ὀπισϑόπες φίλων 
ἡλίκων ὁμήγυρις ib. 1179. 
Ὀπίσω. γράμματα σφραγίζεις, λύεις 
T ὀπίσω Iph. A. 88... τοπίσω. ὑδὲν 
σκοπεῖ Alex. fr. VIII. 2. χωρεῖ ὀπί- 
σω---εἰς γαῖαν Chry. fr. VII. 8. 

"OzAqgrec Ion. 1580: 
ὋὍπλίζειν. ὁπλέζξειν χέρα Rh. 84. ὃ 
δαῖϑ᾽ ὁπλίζει Ion. 852. χέρα τοξήρη 

ὁπλίσας Al. 36. ξιφηφόρες ὁπλίσασ᾽ 
| émráovac lon. 980. ὁπλίζεσϑαι χέρα 
Or. 924, ὁπλιζόμεσϑα φασγάνῳ χέ- 

βὰς ib. 1223. ὁπλίζε Med. 1249. 
᾿ὁπλίζο χέρα σύμμαχον Rh. 23. cf. v. 
99. et 986. ϑυσίας, ἃς ϑεοῖς ὡπλί- 

ζετο lon. 1124. βεσφαγεῖν ὡπλίζετο 
ἘΠ. 627. ὡς ἐς ἔργον dicat sparóc 
Her. 672. ὡπλισμένος χεῖρα φασ- 
γάνῳ Ph. 274. cf. An. 1119. 3So- 
qax ἐχίδνης περιβόλοις ὡπλισμένον 
Mon. 993. υἷδα τὸς ὡτλισμένας Ph. 
146. οἵδ᾽ ὡπλισμένοι Her. 172. 
A διὰ χερῶν ὡπλισμέναι Bac. 
482. 

et 1124, ἄνδρ᾽ ὁπλίτην Sup. 585. 
ὁπλίτην κόσμον Her. 699. ἦ παιδα-: 
γωγεῖν τὸν ὁπλίτην χρεών; ib. 729. 
ὁπλίτην sparóv ib. 800. ἀνὴρ ὁπλί- 
της δδλός ésv τῶν ὅπλων Her. F. 190. 
ὁπλίτας ἔταξεν ἀσπιδηφόροις ἔπι Ph. 
1103. ἱππεῖς ὁπλῖται ib. 1198. πολ- 
λῶν ὁπλιτῶν ἄρχομεν An. 761. πῶς 
ὁπλίταις τευχέων ἄτερ φανῇ; Her. 
694. 

Ὅπλον. xákwor ὅπλον Her. F. 161. 
τῷ καλλινίκῳ ὅπλῳ ib. 570. ὅπλον 
χερὸς ib. 942, 2) frequentius oc- 
currit plur. ὅπλα. φέρειν ὅπλα Hec. 
14. χρυσέοις σὺν ὅπλοις ib. 112. 
κύκλῳ εἰλισσόμεϑα παγχάλκοις ὅπλοις 
Or. 444. cf. Ph. 1248. et 1368. Sup. 
1150. Iph. A. 1260. 'Tr. 573. pe 
ὅπλων ἀπόντα Or. 572. μυρίοις 
ὅπλοις βρέμων Ph. 113. ὅπλοισι 
χρυσέοισιν εὐπρεπὴς ib. 171. ἄσημ᾽ 
ὅπλα ib. 1119. εἰς ὅπλ᾽ ἧσσον ib. 
1475. ὅπλων ὄντες kai μάχης àtso- 
pec An. 683. φαεννοῖς Ξςίλβων ὅπλοις 
ib. 1147. παρ᾽ ὅπλοις ἥμενος Sup. 
357. cf. v. 0674, λάμπρ᾽ ἀναρπάσας 
ὅπλα ib. 698. ὅπλων ἄρχοντα Iph. 
Α.874. ὅπλων ἡφαιξοπόνων ib. 1072. 
ὅπλοις κοσμησάμενοι Rh. 993. spa- 
τὸν ἐν ὅπλοις ὄντα Bac. 303. sic 
ὅπλ᾽ ἐχώρον ib. 758. ὅπλ᾽ ἐπαίρεσ-: 
ϑαι ϑεῷ 1b. 788. ὅπλων δίχα ib. 803. 
ἐκφέρετέ μοι δεῦρ᾽ ὅπλα ib. 808. ὅπλ᾽ 
ἔχων πορεύσομαι ib. 843. πόλις ἐν 
ὅπλοις Her. 400. αἰχμάλωϑ᾽ ὅπλα 
ib. 695. ὅπλων τήνδ᾽ ὁρᾷς παντευ- 
'"χίαν ib. 720. ὅπλων ἔριν ἔϑηκε συμ- 
μάχοις Hel. 99. χαλκήλαϑ᾽ ὅπλα 
1b. 1279. cay ὅπλοις ἠσκήσατο ib. 
1395. ὄτοι σὺν ὅπλοις ἦλϑον εἰς τὴν 
σὴν ἡ ϑόμω lon. 1292.  GzXowuv 
αὐτὴν ----ἐῤῥύσατο ib. 1298. ὅδλος 
τῶν ὅπλων Her. F. 190. ὅπλοις 
ἀπαντῶν ib. 542. λυγραὶ τῶνδ᾽ ὅπλων 
κοινωνίαι ib. 1377. γυμνωϑεὶς ὅπλων 
ib. 1382. εἰς daX ἔλϑω ; El. 377. 
κέχρησ᾽ ὅπλοις Antiop. In XXVE 
ὅπλων ἡδοναὶ Meleag. fr. XI. 2. 
etc. 
ὋὉπλοφόρος. σὺν ὁπλοφόροις Ph. 796. 
ὁπλοφόρες Δαναῶν Iph. A. 190. 

Ὁπόϑεν Iph. A. 696. 
Ὁποῖα, adverb. qualiter. Hec. 398. ἣν 2 : M^ ᾿Ὄπτεσϑαι. ἐ παῖδας ὄψει ζῶντας 

Ὀπλισμα. ὅπλισμα τὐπιδαύρειον Sup. 
714. τῶν Βοιωτῶν ὅπλισμα Iph. Α. 
253. 
)πλίτης. γοργὺς ὁπλίτης An, 459. 



OPAN 

Hec. 1046. cf. Med. 803. ὄψει νιν 

αὐτίκα Hec. 1049. πότ᾽ ὄψομαι Me- 

νέλαον Or. 07. εἴ σ᾽ ij 'πιδσα λαμπὰς 

ὄψεται 96 Med. 352... μητέρ᾽ ἐκέτ᾽ ὄμ- 

μασιν φίλοις ὄψεσϑε ib. 1039. σῶν τέ- 

κνων ὄψει φόνον ib. 1318. &ror' ἀλ- 

λον ἄνδρα σωφρονέΞερον ὄψεσϑε Hip. 

1101. γυναῖκα κατϑανᾶσαν ὄψει ΑΙ. 

233. πανώλεϑρόν μ᾽ ὄψεαι merv8vra 

πρὸς γᾶν An. 1220. ὄψει δόμες ναί- 

ovra νησιωτικὲς ib. 1262. εἴπερ ὄψο- 

μαι τὰν ἄελπτον ἡμέραν Sup. 783. 

τὸ πάντολμον ἔργον ὄψει ib. 1075. 

ἀκέτι φίλον ἄγαλμ᾽ ὄψομαι σῆς ματρὸς 

ib. 1163. πᾶ σ᾽ αὖϑις ὀψόμεσϑα ; 

Iph. A. 1026. εὐδαίμονος ἀνδρὸς ἐν 

δόμοισιν ὄψομαί σε ib. 1224. σύν σοί 

μ᾽ ὄψει καρτερᾶντα Rh. 148. ὁ μη- 

τρὸς ὄψεται δέμας ib. 969. cf. Ion. 
563. ἐκείνας &xér' ὄψομαί ποτε "Tr. 

488. πρῶτά νιν---ὄψεται δοκεύοντα 
Bac. 981. πικρότατον ὕπνον ὄψομαι 

Cy. 585. πόλιν πατρὸς ὄψεσϑε Her. 

876. λαμπάδα ϑεωρὸν Εἰκάδων ὄψε- 

ται Ion. 1077. εἴ σ᾽ ὄψεταί τὶς 9ῆ- 

Av» Her. F. 1412. ἐκ ἔτι σ᾽ ὄψομαι 

El. 1331. ὀψόμενοι τυράννων φάσ- 
ματα ib. 710. ὥφϑη Ion. 1215. ὅτῳ 

ὥφϑην £vrvx8ca Hec. 970. ὥφϑημεν 

- ὄντες ἄϑλιοι Iph. T. 958, ὥφϑη 

μᾶλλον, ἢ κατεῖδε M. Bac. 1078. 

ὥφϑη πῶς τὰ κρυπτὰ μηχανήματα: 

Ion. 1116. ἐπεὶ ὥφϑης Her. F. 593. 

ὄφϑητί μοι Bac. 912. μὴ δρῶσ᾽ ἐκεῖ- 

νον ὀφϑείην κακῶς Hip. 321. παρ’ 

οἷσι μή ποτ᾽ ὀφϑείην ib. 430. ἣν 

ὀφϑῆς ἐκεῖ Bac. 821. φόνιον ὄψωμ᾽ 

αἷμα El. 486. ὀφϑῆναι κόραις Iph. 

A. 678. ὀφϑεὶς Rh. 335. ὅτ᾽ ἐξ 

ἐκείνων ἐλπὶς ὡς ὀφϑήσομαι Tr. 487. 

ὀφϑησόμεσϑα Her. Εἰ. 1155. etc. 

᾿Οπτήρια, rà. παιδὸς ἀντ᾽ ὀπτηρίων 

Ion. 1127. 
ὌὈπτός. μόσχον ὀπτὸν Cy. 324. ἑφϑὰ 

καὶ ὀπτὰ lb. 357. 
᾿πώρα Fr. inc. CXLIII. 2. 
Ὄπωρινός. ὀρχάτϑε ὀπωρινὲς Fr. inc. 

CLXIX. 2. 
“Ὅπως, sic, ita. Hec. 398. 

'Opüvy. ὅπως ὁρῶ κακῶν κάκ᾽ ἄλλα 

μείζονα Hec. 232. ὁρῶ σε δεξιὰν ---- 

κρύπτοντα χεῖρα 1". 342.. ἔτ᾽ ἐ 

ὁρῶ ϑάρσος παρ᾽ ἡμῖν ib. 3/0. ἀν- 

ϑρώπες ὁρᾷν ib. 488. δυστυχετάτην 

| σὲ ὁρῶ ib. 582. 

Br ἐλπίδος. 

OPAN 

τίν᾽ ἄνδρα τόνδ᾽ — 

ὁρῶ ϑανόντα ib. 733. ef. v. 833. — ὡς 

ὁρᾷς ib. 1053. πνοὰς---πομπίμες 

ὁρῶ ib. 1290. ὅρα,---μὴ κατϑανῶν σε 

λέληϑε Or. 208. ὁρᾷς ἐδὲν, ὧν δο- 

κεῖς σάφ᾽ εἰδέναι ib. 259. γαλήν' 

ὁρῶ ib. 279. φάος ὁρῶ ib. 386. cf. AI. 

273. Iph. A. 484. et 1394. Iph. T. 564. 

et 608. Rh. 850. Her. 969. Ion. 1121. | 

μῶν» x ὁρᾷς; ἃ χρή σ᾽ ὁρᾷν Ph. 720. 

cf. Bac. 910. et 922. Ion. 558. et 

Inus fr. XIV. 8. εἷς ἀνὴρ 8 πάνϑ᾽ 

ὁρᾷ Ph. 752. ἐχ ὁρᾷ Δίκα κακὲς ib. | 

1717. ὁρῶ ἐξαμαρτάνων Med. 350. 

ópgc, ἃ πάσχεις; ib. 404. ὁρῶμεν 
τάσδε δυτήνες τύχας Hip. 268. πό- 

σδς δοκεῖς---ὥνοσθνϑ᾽ ὁρῶντας λέκτρα, 

μὴ δοκεῖν ὁρᾷν; ib. 463. ἐμοὶ à 

ϑέμις φϑιτὲς ὁρᾷν ib. 1437.  vepré- - 

ρων ὁρῶ πύλας ib. 1447. ὁρῶ Okw- 

πον, ὁρῶ σκάφος ΑἹ. 253. ὅρα γε; μή 

τι φάσμα νερτέρων τόδ᾽ ἡ ib. 1190. 

κακῶν τοσότων 8x ὁρᾷς ἐπιῤῥοάς; Δη., 

349. κακὸν οἷον ὁρῶ τόδε ib. 1174. ; 

cf. Sup. 792. τἀναγκαῖ ὁρᾷν Sup. 
855. ὁρῶ τελευτὰν ib. 1012. ἐδὲ΄ 

ἡδέως ὁρᾷς ἴρ!ι. A. 1122. sparóc - 

πρὸς πλᾶν ὁρᾷ ib. 1624. τἄῤῥηϑ᾽ 

ὁρᾷν Iph. T. 1198. ὅρα τὸ μέλλον. 
Hh. 332. ὅρα,---μὴ φύλαξιν ἐντύχῃς. 

ib. 570. τέλος οἰκτρὸν ὁρᾷς Dac. 
210. ὁρῶσιν τὰ βροτῶν δρανίδαι ib.: 

392. τὸν ϑεὸν ὁρᾷν σαφῶς ib. 477. 

ὁρᾷν μοι δύο ἡλίες δοκῶ ib. 916. ὡς 

ὁρῶμεν, ἐχ ὁρώμενοι ib. 1048. ὁρῶ, 

μέγιτον ἄλγος ἰ0. 128]. τίν᾽ ὄχλον. 

τόνδ᾽ ὁρῶ; Cy. 221. ἕέν᾽ ὅρα τάδε: 

10. 383. τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ὁρῶ πέλας Her.. 

333. ἀγγέλοισι τὰς ἐναντίας ὁρᾷν. 
ib. 393. ἥδιτον, ἐχϑρὸν ἄνδρα δυσ- 

τυχᾶν᾽ ὁρᾷν ib. 940. ὥσπερ σὲ--- 
ὀφϑαλμοῖς ὁρῶ Hel. 117. χϑόνα πά- 

τριον ἐχ ὁρᾷς ib. 224. αὐχμηροὶ ὁρᾷν 

ib. 1556. δεσπότην ὁρᾷν πάρα lon. 

516. ϑαύματ᾽ ἀνϑρώποις ὁρᾷν ib. 

1142. τί δῆτα φάσμα τῶν ἀνελπίτων, 

ὁρῶ ; ib. 1395. μὴ τὰ δαιμόνων ὁρῶ- 

μεν, εἰ μὴ καιρός ἐσϑ᾽ ἡμᾶς ὁρᾷν ib. 

1552. ποῖ ὄνειρα κηραίνεσ᾽ ὁρῶ Her. 

| 
! 
| 

F. 518. ὅρα, μὴ παρὰ γνώμην πέσῃξ, 

ib. 593. ὡς ὁρᾷν ἐφαίνετο ib. 1002. 

cap "Hpac ὁρᾷς Spóvev τάδε; ib. 

1127. τὰς ἐμὰς φυγὰς ὁρᾷς 10. 1358. 

ὁρῶ ἐλπίδ᾽ ἐξ ἀμηχάνων El. 624. 
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᾿ Ὁρᾶτε τὸν τύραννον Alemwon. fr. IX. 987. λήξασα ὀργῆς Med. 615. ὀργῇ |l. ταῦτα σκεϑρῶς ὁρᾷν ἡμᾶς ἀνάγκη συντεϑηγμένος φρένας Hip. 689. ὀρ- ejusd. fr. XIII. 1. ὁρῶ ἀνδρῶν τόνδε γῆς ἐξανεὶς κακῆς ib. 900. 8k ὀργῆς γυμνάδα «óXov ἌΘΩΝ fe; TV. ^4 ied χάριν An. 689. ὀργῆς ὕπο Iph. A. | δαιμόνιον dx ópác— And. fr. VIIL. 1.| 335. et Bac, 757. dv ὀργῇ---ἐξόρες | τὸ ὅδλον ἐχ ὁρᾷς ὅσον κακόν ; Αἡ- Βάκχας ἄγειν ζητῇ Bac. 51. ὀργῇ | ^tlop. fr. XV. ὁ χρόνος, ὃς rà πάνϑ᾽] ὑπόϑες ἥσυχον πόδα ib. 646. ὀργῇ ! ὁρᾷ Melan. fr. XXV. 9. ὁρᾷς μ᾽ ὡς] εἶξα μᾶλλον, jj μ᾽ ἐχρῆν Hel. 79. | érpdüvac Meleag. fr. XIX. ὁρῶσιν] ὀργῇ χολωϑεὶς Dan. 40, ὀργῇ ὅστις οἱ διδόντες εἰς τὰ χρήματα Peliad, fr. εὐϑέως χαρίζεται 320]. fr. ÍII. |. | VII. ὁρᾷς τὸν ὑψο---αἰϑέρα---Ῥν, ὀργῇ φαύλῃ πόλλ᾽ ἔνε’ ἀσχήμονα Ar. Buc. I. 1. . 7o φῶς ὁρῶν Or. 1523. cf. TOVINIAS ὀργῆς πᾶς ἀνὴρ σοφώτε- Al. 6904. ὁρῶν ὁρῶντα Bac. 470. poc Hyp. fr. VII. τὴν ὀργὴν ἔχειν | ὁρῶντος εἰς Κύπριν Antig. fr. VI. 1.| &àSáyaroy Phi. fr. X. 2. ὀργὴν TpaV- ὃ βέλεται μόνον ὁρῶν Fr. ince. XXXII. veca Phry. fr. XI. 3. αἰδὼς ὀργῆς |l. τὸν πάνϑ᾽ ὁρῶντα, k' αὐτὸν à πλεῖον ὠφελεῖ “βροτὸς "Tem. fr. IV. | ὁρώμενον eorund. GXEVI L2 ἐδεὶς μετ᾽ ὀργῆς ἐδὲν εὖ βολεύεται Fr. | karZavóv9' ὁρῶντες d τιμώμενον Hec.| inc. XXIII 1, 2) dor. ὀργά. βαρύ- |.316. πλᾶν ὁρῶντας ἥσυχον ib. 901. Svuov ὀργὰν Med. 176." ἐκ πατρὸς | Φῶς ὁρῶντες ἡλίε Hip. 4. τὰ φϑιτῶν] ὀργᾶς ΡΣ oiay ὀργὰν àva- | τοῖς ὁρῶσι κόσμος Sup. 78. τυφλοῖς] φαίνει Bac. 537. παρανόμῳ ὀργᾷ ib. ὁρῶντας drácac τοξεύμασιν Her. Ἐ΄, 995.939 plur. χαλεπῶς ὀργὰς με- .199, τῆσδ᾽ ὁρώσης φέγγος ΗΙΡ. 1023.| ταβάλλεσι Med. 121. βασιλέων óp- | T)»: d. κλύεσαν, di ὁρῶσαν Al. 405. yàc ἀφήρεν ib. 456. cf, v. 1150. εἰς τὴν τύχην ὁρῶσα "Tr. 1008. Δίκη) ἀμφιλόγες ὀργὰς ib. 638. ὀργὰς φέ- πάνϑ᾽ ὁρῶσα El. 771. σκῦλα βρο-] pew ib. 870. ὀργὰς ποιεῖσϑαι ib. ᾿τοφϑόρα χαίρεις ὁρῶσα Aug. fr. IX.| 909. Πανὸς ὀργὰς ib. 1172. ὀργαὶ 2. ἐχ ὁρᾶσϑ᾽ ἑκηβόλων τόξων γλυ-} εἴς o ἐπέσκηψαν ϑεᾶς Hip. 438. et ᾿ φίδας; Or. 273. τί MU. ἐχρῆν ἔτι φέγ- ὀργαὶ κατασκήπτοσιν eic τὸ σὸν δέμας γος ὁρᾶσϑαι; An. 113. τύμβον [3a-| ib. 1418. ὀργὰς μαλάσσαεσ᾽ ἀνδρὸς λοίμην ἂν ἀξιόμενον τὸν ἐμὸν ὀρᾶσϑαι! ΑἹ. 774. ὀργὰς ἠπίες ΤΥ, 99. ὀργὰς | Hec. 320. πολλῇ ἁβροσύνῃ . δῆλος πρέπει ϑεὲς ἐχ ὁμοιᾶσϑαι βροτοῖς Bac. ὁρᾶσϑαι Or. 350. πυριφλέγων ὁρᾶσ-] 1346. μειλίσσων ςυγίες ματρὸς ὁρ- 'ϑαι λέων Bac. 1017. κακὲς ὁρᾶσϑαι γὰς Hel. 1356. ἐπίσχες ὀργὰς ib. 

íac ἔχειν Her. F. 
1658. ὀργὰς δικαί An. 879. ὃ γε μηδ᾽ ὁρωμένη πίξις] 276. ἤλασ᾽ εἰς ὀργὴν πόσιν Ἐ]. 1110. (rapijv Iph. A. 1586. ty 8X ὁρώμε-]} δειναὶ ὀργαὶ κυμάτων ϑαλασσίων Fr. γον---δαιμόνιον Fr. inc. B, 19. 9. £y-| ine. LIII, 1. cf. Fr. inc; B. 39: 1. :| Opyta, sacra in honorem Bacchi cele- brata. Bac. 34. 79. 969. 470. 471. 476. 482. 996. et 1078. τὰ μυξτῶν ὄργι᾽ εὐτύχησ᾽ ἰδὼν Her. F. 613. 1 

:['Opyiá£ew Bac. 416, ργάνοισιν ἐξησκημέναι Μῷσαι Rh. Ὀργέζεσϑαι. αὶ πεπρωμένοισιν ὀργίζῃ 22. λογχοποιῶν ὄργανα Bac. 1206. γάμοις Hel. 1662. ἀπειλήσας ὀργιεῖσ- Ἰργάνος. ὀργάνον χέρα An. 1014. Sat μὴ λαβᾶσιν Epist. Το ον !Pyác. ἐν ὀργάσιν Bac. 340. πρὸς] ἦσϑ᾽ ὠργισμένος Ep. ὙΠ]5} αν Ἰδὴς ὀργάδας Rh. 282. cf. Bac. 445. ὀργισϑῇ δαίμων Med. 129. ὀργισϑῇς t El. 1163. 
δὲ μὴ Iph. A. 631. et 637. PY. ὀργή ce καὶ τὸ γῆρας 8 σοφὸν Ὀρέγειν. ὄρεγε viv, ὄρεγε γεραιὰν Dr. 490. εἰς ὀργὴν πεσὼν ib. 695.| νέᾳ χεῖρα Ph. 103. cf. v. 1704... opé- Pylv Μενέλεῳ ποιέμενος ib. 1630. ξας δεξιὰν Her. 844. ἄρα φίλην ὀρέ- βραχεῖαν ὀργὴν Med. 447. δεινὴ καὶ £e" ὠλένην ; Med. 902. Κυκλωπεέαν ὑυσίατος ὀργὴ ib. 590, cf. Iph. T.| πόλιν ὠρέξατ᾽ οἰκεῖν Her, F. 16. τίς 
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τῶν μεγίτων δειλὸς ὧν ὠρέξατο :; Ar.|'Op9óe Iph. A. 559. ἀνῇξεν óp3óé 

fr. XII. 3. σῖτον ὄρεξαι Or. 303.| Aaóc Ph. 1469. cf. Rh. 792. Bac. 692, 

φόνιον αἰώρημα διὰ δέρης ὀρέξομαι et Hel. 1610. τένοντ᾽ ἐς ὀρϑὸν Med. 

Hel. 359. ἱκέτις ὠρέχϑης eps Hel. 1166. ὀρϑὸν κρᾶτ᾽ ἔτησαν Hip. 1203. 

1254. εἰ δυνάμεώς τινος ὠρέχϑημεν ὀρϑὸς φίλος Iph. T. 610. ὀρϑὴ ἐς 

Epist. V. ὀρεχϑῆναι γάμων lon. 842. ópSóv αἰϑέρ᾽ ἐτηρίζετο Bac. 1071. 

οἵων ὀρεχϑεὶς Or. 328. ὀρϑῷ βῆναι ποδὶ Hel. 1465. ἐκ ἤϑελ᾽ 

"Opeypa παρηΐδων Ph. 314. ὀρϑὸς σανίδα προσβῆναι κάτα ib. 1572. 

᾿Ορειβάτης Tr. 436. ὀρϑὸν λόγον Antiop. fr. XLIL. 1. ἡ: 

᾿Ορειδρόμος ἔλαφος Iph. A. 1593. μεῖς ὀρϑοὶ An. 762. ὀρϑοῖσιν ioi 

"Opaw. οἵαν σοι λώβαν---ὦρσέ τις $a(-| Tr. 6. ὀρϑὴν παρ᾽ οἶμον Al. 838 

pov Hec. 201. ὦρσε sparóv Anm. ὀρϑὴν σφαγίδα El. 811. τρίαιναν 

1149. à? ἄλσος ᾿Αρτέμιδος ἤλυϑον] ὀρϑὴν τᾶσαν Er. fr. I. δ2. ὀρϑαῖε 

ὀρομένα Iph. A. 186. κόραις Hec. 972. ἔτησαν ὀρϑαὶ Bac 

Ὀρεινόμος. τὰν ὀρεινόμον Κενταύρων] 1085. ὀρϑὰς ὠλένας Hel. 1101. 6p. 

γένναν Her. F. 364. ϑαῖς iv τύχαις βεβηκότα Fr. inc 

"Opec. δρυμὸς ὄρειος Hip. 1127.| LXVIII. 1. πρὸς óp3óv χῶμα rág: 

κλῶν᾽ ὄρειον Bac. 1006. ϑηρῶν ὀρείων Hec. 221. μ᾽ ἐς ὀρϑὸν ςῆσον : 

Al. 498. et ϑηρσὶν ópsíow: Sup. 47. 231. cf. Sup. 1229. γραῖαν πεσᾶσα᾽ 

πέτρας ὀρείας παῖς Hec. 1110. σκύμ- αἴρετ᾽ εἰς ὀρθὸν πάλιν Tr. 465. ἐρ 

vov ὀρείαν Or. 1493. καϑ' ἑπτάτονον͵ ϑὸν μεϑίει βλάτημ᾽ ἄνω Bac. 106€ 

ὀρείαν χέλυν Al. 448.  rijc ὀρείας] τὐρϑὸν ἐξανιτάναι (sensu obscae 

μελίσσης lph. T. 635. ópeía párnp, Cy. 108. εἰς ópSóv ἔτη Ar. f 

Segr Hel 1317. cf, Cret. fr. II. 14. XXVI 3. εἰς ὀρϑὸν μία (86, ypap. 

ὀρεία λέαινα El. 1163. ὀρειᾶν πιδά-Ἰ μὴ) Thes. fr. V. 8. ἕως γῆς Op. 

κων ἐν ῥοαῖς Àn. 284. Νύμφας ὀρείας 
5 

Cy.4. 
᾿Ορεσκόος. δαιτὸς Opeckós Ογ. 246. et 

"Opsekooc. ὀρεσκῴων σκυλάκων Hip. 

1277. 
᾿᾽Ορεσσίγονος. ὀρεσσιγόνοισι ϑεαῖς Xan. 

fr. vers. 1. 
"Opéseoc. τῆς Ὀρεςείας χερὸς An. 

1243. "Opésewov δάπεδον Or. 1647. 

"Opésepoc. ϑηρὸς ópesípe Hec. 1058. 

oprséps λέοντος Bac. 1139. κάπροι 

ὀρέξεροι Or. 1460. τὰν ópezépav παρ- 

ϑένον ΤΥ. 551. 

᾿Ὀρέτης, Agamemnonis et Clytaemne- 

stre filius. Οὐ. 24. etc. An. 880. 

Iph. A. 418. 465. 622. 1119. et 1451. 

Iph. T. 56. etc. El. 15. etc. et dor. 

'Opésac Or. 1438. et 1470. et Iph. 

T. 235. 

Ὀρϑεύειν. ὃς σὸν ὥρϑευεν δέμας Or. 

405. 
"OpSwc. ἀπ’ óp3íe πύργϑβ Ph. 1229. 

et πύργων ἀπ᾽ ὀρϑίων An. 10. ὀρϑίαν 

σάλπιγγος ἠχὼ Tr. 1266. πρόσβασιν 

ὀρϑίαν El. 489. ὀρϑίες ἐϑείρας Hel. 

638. ὀρϑίῳ κηρύγματι Iph. A. 94. ἐ- 

πεὶ ἐσήμῃν᾽ ὄρϑιον σάλπιγγι Her. 830. 

περγάμων ἀπ᾽ ὀρϑίων Ph. 1105. ὄρ- 

ϑια φϑέγματα Hel. 1591. 

᾿θρϑοςάδη. ἐπὶ ἐμπύρες ópSosádc 

Hel. 554. d 

'OpSosárgc. περιβολὰς σκηνωμάτων ó| 

ϑοςάταις ἱδρύετο lon. 1134. λαΐνι 

ὀρϑοτάτας ἔδευσεν Her. Εἰ. 980. i 

'OpSósaroc. κλιμάκων ópSozárev Su. 

497. i 

'OpS8v, óp98re κάρα Hip. 198. « 

Bac. 931. óp9e πρόσωπον Al. 38 

τί δῆτά μ᾽ ópS8re; Tr. 505. cf. Ba 

1167. et Die. fr. XV. 2. óp98e 

τὴν ὁμόδελον Hec. 60. λέβητας ὦ 

Sev El. 802. ὀρϑώσατ᾽ ἐκτείνον 

ἄϑλιον νέκυν Hip. 786. ὄρϑωσ' 

κάρα Her.635. μὴ Τροίαν ποτὲ 

σᾶσαν ὀρϑώσειεν Ττ. 1161]. ὄτ᾽ οἶκι 

ἔτε πόλιν, ὀρϑώσειεν ἂν Ar. fr. Vc. 

ὀρϑώσῃς sparóv Antiop. fr. XLI! 

Ζηνὸς ὀρϑῶσαι βρέτας τρόπαιον» 

1950. οἶκον πατρῷον ὀρϑῶσαι lp 

T. 993. τὰ τῆς λήϑης φάρμακ ὀρ 

cac Pal. fr. 11.1. ὀρϑὄσϑαι yvép- 

Hip. 247. ἐκέτ᾽ ὀρϑδμαι Rh. 7. 

ἐν ἀγγέλῳ κρυπτὸς ὀρϑϑται λόγος 1 
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CCXXIV. 
| Med. 569. 

ὁρϑῶς τὸς Aóyec Iph. A. 507. 
διαζῇν τὸν βίον ib. 923, 
γεῖς εἰδέναι τἀκεῖ Iph. T. 
ὀρϑῶς φρονεῖ ib. 1476. ὀρϑῶς ἀτί- 
εἰς Rh. 327. τἄνομ᾽ ὀρϑῶς ἀφροσύ- 
vc ἄρχει ϑεᾶς Tr. 990. ὀρϑῶς ἔχει 
τέπλος Bac. 936. 

ὀρϑῶς 
ὀρϑῶς πο- 
542. ἐκ 

Ez οἱ ὄντες ὁρ- 
Ἰῶς (sc. φίλοι) Her. F. 56. ὅταν 

μὴ καταβληϑῇ γένες ὀρϑῶς ib. 
202. πῶς τις αὐτὰ----ὀρϑῶς κρινεῖ ; 
1,373. 4 γὰρ ὀρϑῶς ταῦτα Alcmen. 
E EX. 1. πολλὰ ἐκ op Sóc ποιεῖ (sc. 
| mÀéroc) Alex. fr. XIV. τὰ ἐκ óp- 
'ὡρ πρασσόμενγ᾽ ὀρϑῶς τοῖς πράσσασιν 
ἀκὸν ἤλϑε Ar. fr. XXXII. τὰ πρά- 
ματ᾽ ὀρϑῶς ἣν τιϑῇ Bel. fr. XXIV. 
| ὀρϑῶς μ᾽ ἐπήρε Er. fr. II. 1. Tüc 
porüv τύχας ὀρϑῶς ἀϑρήσαντα Eu. 
. VII. 2. κέκτησο opc, ἃ ἣν ἔχῃς 
aus fr. XV. 1. χρῆσϑαι ὀρϑῶς (sc. 7 ἐρᾷν) Fr. inc. CLXV, 11. 
ἰγνᾶσϑαι. ὅταν ϑηρῶν ὀριγνῷτο 

ὁρίζω r&ro Fr. inc. LVIII. 
| elc τήνδε παῖδα ψῆφον ὥρισαν dóva 

Ὅρισμα 

Ὅρκιοο. 

OPKO 

Hec. 259. ἐπεί μ᾽ ἀπὸ γᾶς ὥρισεν 
᾿Ιλιάδος ib. 941. ἥνπερ ἡμῖν ὥρισεν 
σωτηρίαν Iph. T. 979. χειμὼν ἄλλοσ᾽ 
ἄλλον ὥρισεν Hel. 127. ὃ ὥρισέν σε 
ib. 1686. ὥρισαν πετροῤῥιφῆ ϑανεῖν 
ἐμὴν δέσποιναν Yon. 1229. τὸ δόλον 
γένος πρὸς τὴν ἐλάσσω μοῖραν ὥρισεν 
ϑεὸς Antiop. fr. XVI. 2. διδύμες 
ὁρίσασα πόντο πέτρας Med. 434. 
γαῖα, ἣν Πέλοψ ὁρίζεται Τα]. fr. I. 1. 
ἱερὸν ὡρίσαντ᾽ ἔχειν Iph. T. 969. 
γόοις ματρὸς ἐκ χερῶν ὁρίζῃ Ion. 1459. 
ἄδικα kal Ora ὡρισμένοι Hec. 801. 
ὅροις ὑγροῖσιν ὡρισμένη Ion. 295. 

Ὅριον. 8 γῆς Opt ἀποςερέμενοι Tr. 
3/5. re γαίας ὅρι᾽ ἂν ἐκβαῖμεν λά- 
3pa Her. F. 89. 

- Ópwpa βαρβάρων Iph. A. 
952. ἕως γῆς ὅρϑ᾽ ἔκειϑ᾽ ὁρίσματα 
Hec. 16. ὦ κλείν᾽ ᾿Αϑηνῶν Παλλάδος 
S ὁρίσματα Hip. 1459, πρὶν τὰ Τροίας 
εἰσβαλεῖν ὁρίσματα Απ. 969. τὰ ἄλλα 
πεζὸς γῆς περῶν ὁρίσματα Rh. 437. 
Ορκάνη. εἰς σκοτεινὰς ὁρκάνας πεσέ- 
μενος Bac. 611. 

ὅρκιον Ζῆνα Hip. 1025. ὁρ- 
κίδς ϑεὸὲς Ph. 484. cf. Iph. T. 747. 
τὰν Ζηνὸς ópkíav Θέμιν Med. 208. 
ὅρκιόν μοι ξίφος Ph. 1671. ὁρκίοισι 
ζυγεὶς Med. 735. ὅρκια δῶμεν τῷδ᾽ 
ἀνδρὶ πόλει τε Sup. 1231. 

Ὅρκος. ὅρκῳ μὴ ἐμμένων Med. 754. 
8ó ὅρκον----ἐλέγξας Hip. 1055. λάβ᾽ 
ὅρκον Sup. 1187. cf. v. 1190. ὅρκον 
ἐκλιπόντες ib. 1193. cf. Iph. T. 750. 
ὥμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὅρκον Iph. A. 
391. ὅρκον δότω poc Iph. T. 735. 
ἔξαρχ᾽ ὅρκον 10. 1455. πὸν ὅρκον εἶναι 
τόνδε μηκέτ᾽ ἔμπεδον ib. 758. τὸν ὅρ- 
κον ἐμπεδώσομεν ib. 790. ἁγνὸν ὅρ-: 
κὸν σὸν κάρα κατώμοσα Mel. 84]. 
ὅρκῳ ϑάνατον ἐκφυγεῖν Fr. inc. IIT, 9. 
ὅρκας συνῆψαν Ph. 1247. cf. Iph. A. 

βοᾷ ὅρκος Med. 21. μεγάλοις 
ὅρκοις ἐνδησαμένα ---- πόσιν ib. 161. 
ὅρκων ταμίας 1b. 169. βέβακεν ὅρκων 
χάρις ib. 439. ὅρκων φρόάδη πίςις ib. 
499. Ópkec μηδαμῶς ἀτιμάσης Hip. 
611. ὅρκοις ϑεῶν ἄφρακτος 1b. 657. 
ποῖοι ὅρκοι κρείσσονες ; ib. 960. ὅρκες 
παρασχὼν ib. 1037. μάτην ἂν ὅρκοις 
συγχέαιμ᾽, ὃς ὥμοσα ib. 1063. δὸ 
ὅρκων ib. 1306. ὅρκων ἀφεῖλε πίτιν 
ib. 1309. ijv δορυξένων ἐμῶν μείνωσιν 
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ὅρκοι An. 1001. ἔγγραψον ὅρκες rpí- 

ποδὸς ἐν κοίλῳ κύτει Sup. 1201. μνη- 

μεῖα ὅρκων ib. 1203. τόνδ᾽ ἐν ὅρκοις 

ζεύξομαι ib. 1228. ὅρκος παλαιδε--- 

μαρτύρεται Iph. A. 78. τὸς κακῶς 

παγέντας ὅρκος ib. 395. ὦ ῥᾳδίοις 

ὅρκοισι περιβαλᾶσά με Iph. T. 788. 

ὅρκοις κεκλήμεϑα Hel. 983. ὅρκες πα- 

ραβαίνοντας Bel. fr. XXV. 7. 

Ὃρκωμοτεῖν. πάσης ὑπὲρ γῆς Aavai- 

δῶν ὁρκωμοτεῖ Sup. 1189. 

Ὁρμάϑειν, verb. ροδί. ὅταν τις---πέ- 

λας ὁρμάϑῃ Med. 189. τίνος ἀγαλ- 

μάτων ἱκέτις ὁρμάϑω ; An. 860. 

'Opuáv. ἐκ ἄδικον εἰς ἀγῶνα τόνδ᾽ 

ἔνοπλος ὁρμᾷ Ph. 266. cf. v. 788. 

ópudv πύργωμα ἔπι Sup.. 1219. eic 

ἀδίκες πράξεις ὁρμῶν Fr. inc. CLIII. 

4. εἰς πατρὸς δόμος ὥρμησεν Med. 

1178. s) dxpav? ὡρμήσαμεν Bac. 

435. ἐς ἄλλην δή τιν᾽ ὁρμήσω πόλιν ; 

Her. F. 1286. ἔνοπλος ὁρμήσας Or. 

1289. πρὸς ἵππων εὐϑὺς ὁρμήσας 

sácw Hip. fr. XII. Καδμείαν μέ- 

ριμναν ὁρμήσασ᾽ ἐπ᾽ ἔργον Ph. 1071. 

πήδημ᾽ ἐς ds πικρὸν ὁρμήσασά μοι 

Ηἰρ. 829. ἔνϑεν ὁρμάσω Sup. 1016. 

πῶλον --κ γεραιᾶς χειρὸς ὁρμήσων 

Hec. 145. βαρείας χειρὸς ὁρμᾶται 

βέλος ib. 1041. πένϑος μεγάλως τόδ᾽ 

ὁρμᾶται Med. 183. ὁρμᾶσϑαι χρεὼν 

πάντ᾽ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην Sup.584. ὁρμᾶ- 

ται μόλις Bac. 880. σπϑοδῇ σκυϑρω- 

πὸν πρὸς δόμες ὁρμώμενον Hip. 1152. 

σὺν δίκη ὁρμώμενον Sup. 328. σπε- 

δὴν ἐπ᾿ ἄλλην ὁρμώμενος 10. 1198. 

εἰς φυγὴν ὁρμώμενοι Rh. 140. εἰς 

μάχην ὁρμωμένες Er. fr. 1. 34. εἰς 

δόμες ὁρμωμένην Bac. 1104. φυγῇ 

λάϑρα τῆσδε γῆς ὁρμωμένην Dan. 38. 

ἐπὶ r83' ὡρμημένος Bac. 030. πρὸς 

δόμες ὡρμημένον El. 340. καμοὶ κατ᾽ 

ὄσσων ὡρμήϑη δάκρυ Med. 906. εἴπερ 

πρὸς ἄλλϑ δώμαϑ᾽ ὡρμήϑης ἕένα ΑΙ. 

1043. εἰς ϑάλασσαν ὡρμήϑη ποσὶν 

Iph. T. 1407. πρὸς πύλας ὡρμάϑῃ 

(dor. pro 4953) Tr. 532. ὁρμή ϑητε 

Alemaon. fr. ΧΙ]. 1. ἐς ὄλυμπον 

ὁρμαϑεὶς Iph. T. 1269. . εἰς τὸ πρῶ- 

rov πόλιος ὁρμηϑεὶς ζυγὸν Ion. 595. 

ὋὉρμεῖν. ἀκταῖσιν ópusi Or. 55. á 

ναῦς---ὁρμεῖ σέϑεν Iph. T. 1043. τῶν 

ἄσσον ὥρμει Iph. A. 291. 

Ὁρμὴ; et dor. ὁρμά. ὁρμὴν λάβοις ἂν 

e 
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τῶν ἐμῶν βελευμάτων Sup. 1050. 

πυρὸς ὁρμὰ "Tr. 1081. σύντεινε ποδὸς. 

ὁρμὰν El. 112. et 127: 

Ορμιά. ὁρμιὰν τείνων Hel. 1631. 

Ορμίζειν. ὡς οἴκαδ᾽ ὁρμίσῃ πλάτην 

Τὰ. 1155. «paróv ὁρμίσας εἰς. γῆν 

᾿Ασίαν Or. 352. ἐν Ναυπλίῳ σέλ- 

μαϑ᾽ ὥρμιται νεῶν ib. 242. δεσμοῖς. 

ναῦς ὅπως ὡρμισμένος Her. F. 1094. 

μὴ x τύχης ὡρμισμέναες ib. 908. ὅ 

ναῦς "Opése κρύφιος ἦν ὡρμισμένη. 

Ipli. T. 1328. 

"Oppoc. Δωρίδος ὅρμον αἴας Hec. 450. 

χρυσᾶν ὅρμον Alemoon. fr. XVII. 2. 

μή μοι ναῶν πρύμνας δέξασϑαι τάσδ᾽ 

εἰς ὅρμβς Iph. A. 1322. τᾶς Αὐλίδος 

ςενοπόροις ὅρμοις ib. 1497. ἐπὶ x«pv- 

σέοις ὅρμοις ἘΠ. e 

᾿Ὀρνιϑόγονος. διὰ τὸ τᾶς ὀρνιϑογόνε 

ὄμμα Or. 1387. «] 

"Opric. οἴκων μ᾽ ὥστ᾽ ὄρνιν---ἐξέπταξας 

Hec. 179. ὄρνις---ἀμφὶ κλάδοις ἑζο- 

μένα Ph. 1516. πτερᾶσσαν ὄρνιν 

Hip. 733. ὄρνις ὥς τις ἐκ χερῶν; 

ἄφαντος εἶ ib. 828. cf. Sup. 1046. 

kvavómrepoc ὄρνις An. 863. ὄρνιϑε 

τόνδ᾽ αἴσιον ποιόμεϑα Iph. A. 607. 

ὡς ἔτυχε Δήδ᾽ ὄρνιϑ᾽ ἱπταμένῳ ib. 796 

ὄρνις σοι γένοιτ᾽ àv roit μέλλεσι: 

γάμοις ib. 988. ὄρνις ἁλκυὼν Iph 

T. 1089. ἄπτερος. ὄρνις ib. 1095 

ὄρνις πολιόχρως κύκνος Bac. 1362. cl 

Hel. 19. ὄρνιϑος ὅνεκα (boni omini 

causa) Her. 780. κακὸς ὄρνις Hel 

1057. τὰν ἀοιδοτάταν ὄρνιϑα peg. 

δὸν ib. 1115. ϑάμβησεν ὄρνιϑος πὸ 

νος lon. 1206. ὄρνις ὑφειμένη Hei. 

F. 72. πολιὸς ὄρνις ib. 110. ὄργε 

ἰδών rw ἐκ ἐν αἰσίοις ἕδραις ib. 59€ 

ὁ κύματ᾽ οἰκῶν ὄρνις Pol. fr. 118 

οἰωνίσματ᾽ ὀρνίϑων μαϑὼν Ph. 84t 

τὲς ὑπὲρ κάρα φοιτῶντας ὄρνιε---χα 

peur λέγω Hip. 1069. φϑόγγος ὀργὶ 

ϑὼν Iph. Α. 9. πτηνοῖς ὄρνισιν 1 

148. ὄρνιϑες ἀρϑεῖσαι Bac. 747. ὃ 

νιϑας ὡς ib. 955. cf. Cy. 406. εὔηϑι 

τὸ δοκεῖν ὄρνιϑας ὠφελεῖν βροτὸς He 

754. ὀρνίϑων γαμφηλαῖς ἰσχὺν Y. 

κῶν Ion. 159. τίς ὅδ᾽ ὀρνίϑων καινὰ 

προσέβα; ib. 170. | 

ορρνυσϑαι. ἐς ἔριν ὁ 
1149. 

"Opoc. 

r&0 ὅρος τίς ἔτι μοι; I 

E 

ρνυμένα Iph. Ἵ 

πεδίων δαπέδοις ὅρον ΑΙ. 59. 

ph. T. 121]; 

| 
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᾿τὸν 'Ἑλλήνων ὅρον φεύγειν Her. 190. ΕἸ. 831. ὀῤῥωδῶν ϑανεῖν Hec. 708. | ὅρος σαφὴς Her. F, 669. γῆς va-, ὀῤῥωδῶν παϑεῖν And. fr. XXI. 2. Tpéac ὅρον ἐκλιπεῖν Rl. 1315. οἵ, Οῤῥωδία. διὰ φίλων ὀῤῥωδίαν Ph. | Sup. 147. et Her. 134. πάτρας ὅρος, 1398. εἴσω φρενῶν ὀῤῥωδία μοι, μή WES. fr. Χ. 2. ἐκ ἔστεν ὅρος κείμενος τι βολεύσῃς κακὸν Med. 317. μῶν σ᾽ δδεὶς Fr, inc. CEX. 4. ἐν μέσοις ἐξέπληξ᾽ ὀῤῥωδίᾳ; lon. 403. τήκω ᾿Θρήκης ὅροις Hec. 963. γῆς ὅρος] καρδίαν ὀῤῥωξίᾳ Fr. inc. CXLVIII. ᾿Ἑλλανίδος ib. 1260. γῆς Vrep[ja-| 6 

| db. 1624. γῆς ἐπ’ ἐσχάτοις ὅροισιν ᾿Ορφανεύειν. παῖδας ὠρφάνευνες Al. , 
τέκν᾽ ὀρφανεῦσαι ib. 163. et ὅροις Iph. A. 713. Ταυρικῆς ὅρες] τέκν᾽ ὀρφανεύεται Hip. 847. ἐνϑάδ᾽ χϑονὸς Iph. T. 85. Εὐρώπης ὅρες ὑρφανεύετο Al. 538. ὀρφανεύσομαι | Tr. 927. et Ion. 1356. πρὶν ὅροις] Sup. 1132. 

ὠρφάνισσε (pro ws) Al. 
| FP. 235. ᾿Αργείας ὅρες γαίας El. 'Opóavóc. οἶκον ὀρφανὸν λείψω πα- “410. πατρῴας γῆς ἀτιμάζων ὅρος] rpóc Or. 663. ὀρφανὸς ἀποζυγεὶς | Dic. fr. IV. 4 Ph.995. τίς τὸν γέροντα τύμβον àp- Opoc. "Ióac ὄρος ἱερὸν Or. 1383. cf. φανὸν σέϑεν τίϑησιν; Med. 1209. Ph. 241. πέμπετέ μ᾽ εἰς ὄρος Hip.| δόμον ὀρφανὸν Al. 660. et ὀρφανεὶς 215. cf. v. 932. ὄρος οἰκῶσι Bac. δόμες Ion. 791. σὺν παισὶν ὀρφανοῖ- 88. εἰς ὄρος, εἰς ὅροδ ib. 116. et| e» Al. 289. τεκέων ὀρφανοὶ An. 308. ἐκ ὄχοισιν εἰς ὄρος περάσο-] et 0pó. τέκνων Dic. fr. XIV. 6. σὲ pev ib. 191]. ἐξ ὄρος οἴσειν ξύλα Aut.| λιταὶ διακωλύσασ᾽ ὀρφανὸν εἶναι παι- ἤν. I. 2, ὄρος παρϑένιον Tel. fr. L| δὸς Hec. 150. ὀρφανὴν πατρὸς ἘΠ. ὃ. à κατ᾽ ὄρη Αρτεμις ἱεμένα Ph.| 914. et πατρὸς ὀρφαναὶ ib. 1010. 108. ὄρεσι Μαινάδων ib. 1741. cf. νύμφας ἔϑηκεν ἀρφανὰς ξυναόρων Or. V. 1744. ka ὕλαν ὀρέων An. 850.| 1138. ἀπὸ νησαίων ὀρέων Iph. A. 203. "Opostoc. ᾿Ορφεία γῆρυς Al. 971. i | Κενταύρων ἐν ὄρεσι ib. 047. ὀρέων Ὀρφεὺς, nom. ροδία. Med. 543. Hip. μόσχον ἀκήρατον ib. 1083. Ἴδας] 953. AI. 358. Iph. A. 1211. Rh. ὄρεα ib. 1285. Σικελῶν ὀρέων Tr. 

ἐν ὄρφνῃ δραπέτης μέγα σϑέ- 
νει Rh. 69. cf. v, 587. et Ion. 955. 
πυκνῆς δι’ ὄρφνης Rh. 774. ὄρφνης 
ἐκδὺς αἰϑρία Her. 857. X30vóc μέ- 
λαιναν ὄρφνην Her. F. 46. 2) dor. 
ὄρφνα. νυκτὸς, τᾶς EE ὄρφνα Iph. 
T. 152. πᾶσαν ἀν’ ὄρῴφναν Rh. 42. 
κατ᾽ ὄρῴναν ib. 570. et 678. et Tr. 
1072. Ov ὄρφνας Rh. 697. γᾶς &vé- 
pov τ᾽ £c ὄρφναν Her. F. 352. í 

"Opxaroc. ὀρχάτες ὀπωρινὲς Fr. inc. 

pdeuv. ὥρϑον ἄλλος ἄλλοσε Her. F. NS. ἐκ τάξεων ὄρασε Ph. 1243. μόσχος ὀρόσας εἰς μέσας Iph. T. 

pojoc. ὀρόφῳ πτέρυγα περιβάλλει πέπλων Ion. 1143. ἐς ópóoec Φοίβε)] CLXIX. 2. b. 89. 
'Opynsüc Cy. 170. ἡρπαξ. Θεσσαλὸν ὅρπακα Hip. 221. Ὅσιος. 8x ὅσιον ξένον Hec. 1935. ὀῥωδεῖν. ὀῤῥωδῶ τινα δόλον ϑυραῖον ὅσιος ἕτερον ὄνομα Or. 546. φόνος 
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Sáyaroc Tr. 1314. ἦμος ὕπνος ἐπ᾽ 

ὄσσοις κίδναται δα. 916. £ySa— 

ἀφίησιν ὄσσων αὐγὰς ib. 1104. δι 

ὄσσων ὄμμ᾽ ἔχων δακρυῤῥοῦᾶν Ph. 3.5. 

ἐμοὶ κατ᾽ ὄσσων ὡρμήϑη δάκρυ Med. 

906. cf. Hip. 245. et 1396. et Ion. 

1309. κατ᾽ ὄσσων κιχάνει μ' ἤδη σκό- 

roc Hip. 1444. σκοτία ἐπ᾽ ὄσσοισι 

νὺξ ἐφέρπει Al. 270. cf. Fr. inc. XL. 

3. et fr. inc. B. 48. 8. οἰκτρὰ ὄσσων. 

δάκρυα Sup. 48. cf. v. 96. εὖ Iph. A. | 

477. ὄσσοις χάριτας ᾿Αφροδίτης ἔχων 

Bac. 236. ἐν διαςρόφοις ὄσσοις ib. 

1106. μήτε Κιϑαιρῶν᾽ ὄσσοισίν μ᾽ 

ἐγὼ 1b. 1383. vid. not. αὐτὸς ὕσσοις 

εἰδόμην Hel. 121. πρόσιδ᾽ 0c00100/. 

Ton. 193. γραίας ὄσσων πηγὰς Her. 

F. 450. νάματ᾽ ὄσσων ib. 625. ῥίζας. 

ἐν ὄσσοις αἱματωπὲς ἐκβαλὼν ib. 

933. 
'Oséov,et contr. ós8v. σαρκῶν ὀξέων 

τ᾽ ἐμπλησϑῶ Hec. 1071. φυλάσσων. 

ὀτέων ἀναίρεσιν Or. 404. ῥαφὰς ἔῤ- 

ῥηξεν ὀξέων Ph. 1167. cf. Sup. 503. 

et Her. F. 994. σάρκες ἀπ᾽ ὀτέων--- 

ἀπέῤῥεον Med. 1200. cf. v. 1217. os 

προσάξεσϑε Sup. 949. cf. v. 1107. 

1115. et 1184. ὀξέων payévrov 4 a 

ὅσιος ib. 934. ὁσίε: ἀνδρὸς ὅσιος (sc. 

οἶκος) ὧν ἐτύγχανε ΑΙ. 10. πόδα 

ὅσιον Iph. T. 131. τὸν ὅσιον δώσω 

φόνῳ ib. 1037. ὁ χορὸς ὅσιος Tr. 

398. ὅσιον ἀνοσίαις σφαγαῖς ib. 

1315. ὅσιος εἰς ἐμὲ Her. 719. ὅσιον 

εἰ τίϑημί νιν Hel. 1027. ὅσιος ἀπ᾽ 

ἘΠ Ton. 190: ΕΝ ὁσίων ἐρώτων 

νόσῳ Hip. 764. πόϑοι ὅσιοι Iph. Α. 

588. ὡὅὃσίοισι καϑαρμοῖς Bac. 77. 

ὅσιοι περὶ ξένας Cy. 125. τῶν ἀδί- 

κων καὶ τῶν ὁσίων ἐπαΐειν Her. F. 

773. αἵματος δίκην ὁσίαν Or. 500. 

τὰν ὃχ ὑσίαν Med. 850. ὁσίας κλῃ- 

óéxs Iph. T. 131. ὁσία ψῆφος ib. 

945. ὁσία δίδωμ᾽ ἔπος τόδε ib. 1161. 

ὁσίας ἕκατι ϑεᾶς ib. 1461. ὁσία; 

πότνα: ϑεῶν, ὁσία. δ᾽, ἃ ---πτερὰ---φέ- 

ρεις Bac. 370. sq. 9x ὁσίαν ὕβριν 

ib. 374. ὁ ϑέμις, 83 ὁσία Hel. 1369. 

vid. not. Παλλάδος ὁσίαν πόλιν El. 

1319. ϑυσίας ἐχ ὁσίας Iph. 'T. 465. 

ϑεὲς ὅσιόν τι δράσας Sup. 40. ὅσιον 

£z ἐμοὶ μόνῃ Iph. T. 1045. φϑέγμα 

ὅσιον Her. F. 927. &re Θήβαις ἐνοι- 

κεῖν ὅσιον ib. 1282. οἷσιν ὅσιον φί- 

Aov ΕἸ. 1351. ἐχ ὅσια, ἐδ᾽ ἀνεκτὰ 
, 

Hec. 715. ὅσια παϑεῖν ib. 788. δ 

τολμᾷς ὅσια Or. 825. τὸς τεκόντας 1177. 
3 

ὅσια δρᾷν Hip. 1081. ὅσια xpxjov- | Οσφραίνομαι Cy. 154. m 

'Oru] pro ὅτι Cy. 639. h 

'Orpóvew. ὄτρυν᾽ ἔγχος ἀείρειν Rh. 

25. ὥτρυνεν φέρειν Al. 758. ὃν γεῶν 

ὥτρυνε κατόπταν Rh. 558. "T 

"Orre, pro óre Hel. 1326. i 

'Orroroi, partic. lamentandi Or. 1390. 

Ph. 1527. An. 1198. et 1201. im 
terdum syllaba ro szpius repetitur 

ut Tr. 1287. et 1294. Ion. 789. ὃ 

Her. F. 874. » 

Οὐδαμῆ ZEol. fr. XV. T 

Οὐδαμᾶ. δειλοὶ εἰσὶν ὀδὲν ἐδαμθ T 
μ P 

roc σέϑεν Sup. 123. ὅσια περὶ ϑεὲς 

10. 367. ὅσια δρᾷν τάνδ᾽ ἐκδικῶ Hel. 

1654. ἐξ ἐμδ Sx ὅσι ἔϑνησκες lon. 

1501. φρονεῖς ὅσια El. 1203. ὁσιω- 

τέραν πληγὴν Cresph. fr. XI. 1. 

ὁσιώτερον τῇ ϑεῷ πέσοιεν ἂν Iph. T. 

1194. 

Ὁσιᾶν. φυγαῖσιν ὡσίδεν (sc. αἷμα) Or. 

514. sópa εὔφημον ἅπας ὁσιάσϑω 

Bac. 70. ἀμφὶ γάρϑηκας — ὁσιᾶσϑε 

ib. 114. ὁσιωϑεὶς Cret. fr. II. 16. 

'Ocígc. παῖδ᾽ ἐχ ὁσίως σὸν ἀποκτεί- 

vac Hip. 1287. ϑεῖναι νεκύων σώ- 

ματα εἰς τάφον ὁσίως Sup. 63. 

Ὀσμή. ὡς καλὴν ὀσμὴν ἔχει ΟΥ. 153. 

ὀσμῇ κατῆρες El. 498. 

"Osoc. ἥξει ὅσον ἐκ ἤδη Hec. 143. 

-0cov τάχος ib. 1284. An. 1067. Iph. 

A. 1539. Iph. T. 1301. et El. 421. 
et ὅσον ráxwa Rh. 672. οὖ Tr. 

995. ὅσον ἐτύγχανε πνέων Bac. 

1130. 

"Occa, nom. montis. El. 446. 

,Ossoc. μέλας σ᾽ ὄσσε κατακαλύψει 

Antig. fr. XVII. 2. ναῦν pt ἄγκν. 

βδαμῶς σώζειν φιλεῖ Phaeth. fr. IV 

1. ἐδαμῶς ἀνεκτὸς Phil. fr. 11. 

Οὖδας. πεσεῖν πρὸς δας Hec. 1 

Θεσπρωτὸν &2ac Ph. 989. ἐς ὅδε 

ἐκπεπνευκόπας, 1b. 1157. πιτνεῖ E 

δας Med. 1195. cf. Sup. 165. α 

χμηρὸν δας Al. 950. séyoc [9e 

μένον πρὸς &0ac Iph. T. 49. πίπι͵ 
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| “πρὸς &0ac Bac. 1110. λαχνῶδες rà- | δας ἀνϑηρᾶς Χλόης Cy. 539. σὸν | ἦδας γᾶς Her. 770. τί προσήκει ὄδας ; Ton. 434. κλινϑεὶς ἐς &0ac Her. F. | 956. ᾿Αργεῖον δας El. 88. 
Οὐδείς. ἐδὲν᾽ ἐδέν᾽ εὐλαβεμένη Iph. A. 
1417. ἀκέει δὲν ἐδεὶς βδενὸς Cy. |- 120. πρὸς ἐδέν᾽ ἡμιλλᾶτο Her. F. 
960. ὁ ἀδενὸς ἐκφὺς χρόνος Bel. fr. EL 4 ὁ ἐδὲν ἐδεὶς ejusd. fr. XVI. 

| 15. ὄντες ἐδένες An. 701. cf. Iph. ER 371. ἐδὲν παϑέων ἀποκεφίζεσα Bec. 106. a3, ἧττον ib. 270. et 322. 6 πονηρὸς ἐδὲν ἄλλο, πλὴν κα- 
κὸς ib. 596. τάδ᾽ ἐδὲν ib. 696. ἐδέν | Tt μᾶλλον ib. 817. παρ᾽ ἐδὲν αὐταῖς 

βρόχῳ δέρην οὐρανίῳ πελάσαι ΑΙ. 230. οὐράνιον Ξέφανον Tr. 800. ZXá- της οὐράνιον ἄκρον κλάδον Bac. 1069. εἰς οὐράνιον πόλον Chry. fr. VII. 10. οἱ γαίετ᾽ οὐράνιοι Hel. 1515. οὐρανίων μακάρων Her. F. 758, ϑεῶν τῶν οὐρανίων El. 1235. ἐπὶ μοῦσαν οὐράνιον Ph, 1720. φλὸξ οὐρανία Med. 144. τὰν Διὸς οὐρανίαν " Ap- 
τεμιν Hip. 59. cf, v. 166. οὐράνιον &pav Tr. 1078. et Ion. 715. obpa- 
vía γᾶ ΤΥ. 1298. οὐράνιαι δῖναι ve- 
φέλας ΑἹ. 244. οὐράνιον ϑεᾶς βρέ- rac Iph. T. 986. οὐράνιον πήδημα El. 860. ἐξ οὐρανίων Hel. 1333. οὐ- ράνια τείχεα Τὰ. 1088. et El. 1158. ἦν ὀλλύναι πόσεις Or. 568. ἐδὲν ai-| ἵππον, οὐράνια (adverb.) βρέμοντα | σχυν εὶς ib. 800. τὰ φίλων ἐδὲν, ἤν τις Tr. 519. δυστυχῇ Ph. 406. πρὸς τὸν ἐδὲν ib, 601. Οὐρανός. τὰν obpav8 μέσον καὶ χϑο- | σὺ ἐδὲν εἶ An. 642. ἐδὲν eiu ib. 1078, | Iph. A. 968. et Hel. 1210. δειλοὶ εἰσὶν ἐδὲν ἐδαμξ Iph. T. 115. μὴ ϑῆται παρ᾽ ᾿ἐδὲν τὰς ἐμὰς ἐπιτολὰς ib. 732. εδὲν οἵδε ξύμμαχοι Cy. 638. cf. v. 663. τὰ τῶν ϑανόντων ἐδὲν Hel. 1437. Οὔρειος pro ὄρειος, montanus. οὐρείου po καὶ ἐδὲν ἐνθάδ᾽ ὧν κεκλήσομαι Πανὸς Iph. T. 1196. οὐρείων ἐκ μό- 

6; 
On. 594. cf. Her. F. 157, 314. et σχων ib. 163. οὐῤείαν ἐκβολὰν Hec. 95. τὸ μηδὲν εἰς ἐδὲν ῥέπει Me-| 1078. ματρὸς οὐρείας Hip. 144. leag. fr. XV. 9. Aíkrvvy' obpsía Iph. T. 127. πεύκᾳ iX) El. 573. ἐν οὐρείᾳ "lr. 533. οὔρειαι σκοπιαὶ Ἰὐλόμενος. πύργων ἐλομένων Iph. T.| ϑεῶν Ph. 240. οὐρείας ἐρίπνας E]. 1109. πατρίδος SXouévac (dor. pro| 210. οὔρειον τέρας Ph. 813. 

VWvuoc, poét. pro ὄλυμπος Her. F. 72. 
Οὔριος. πλᾶν οὔριον Iph. A. 1596. οὔριον φόνον Her. 822. οὔριος Opó- μος ἐκ κακῶν Her. F. 95. obpíac 
πομπῆς lph. A. 352. ebpíac πνοὰς Hec. 900. cf. Tr. 882. et Hel. 1628. νεὼς οὔριον πτερὸν Hel. 146. οὔριον λαῖφος ib. 413. πνεῦμα ἔριον ib. 1679. οὔρια ξένῳ ib. 1604. 

O?poc, masc. ventus secundus. κατ᾽ pavíónc. ϑεὸς τὲς οὐρανίδας Hec.| οὖρον An. 555. μένουσι πρύμνηϑεν 148. εἰς ὑμεναίους ἤλυϑον οὐρανί-] οὖρον Ττ. 90. οὖρος ἐκ κακῶν Ion. iac Ph. 830. οὐρανίδαισι μέλων Tr.| 1509. M2. ὁρῶσιν rà βροτῶν οὐρανίδαι Οὖρος, poét. pro ὄρος Bac. 975. 'ac. 392. οὐρανίδαι πέμψουσί σε Οὖς. εἷς οὖς ἀεὶ πέμπεσα μύϑες Or. αγάτοισι El. 483, ty, τοῖς οὐρανί-} 615. cf. Hip. 932. An. 1092. Ion. t€ οἶκτοι ϑνητῶν ib. 1329. .ἐν Seoic| 696. 911. et 1521. οὖς εἰς οὐρανὸν Jic οὐρανίδαις σκῆπτρον---μεταχειρί- ἵπποι, SC. ἔτησαν Hip. 1203. πρὸς ὃν Fr. inc, CLV. 6. οὖς βάλω Her. F. 1060. δ ὥτων ράνιος. αἰϑέρα οὐράνιον Hec. 1100.1 ἦν πολὺς λόγος Med. 1139. ὄ τι τοῖ- 

ὕνεκα. δόλων σφαγίων ὅνεκα Hec. 137.- ὅνεκα σμικρᾶς πνοῆς Or. 84. ὄνομα, poét. pro ὄνομα Hel. 1669. 
à. ϑείνοντε δρᾷ πωλικῆς pu8 τρί- 

oom PEPRREERR 
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i λέγειν Hip. 488. fr. XV. δ, αἰδὼς ἐν ὀφθαλμοῖσι yi-. | 

δι drov| γνεται Cresph. fr. ΠΠ. τὰ aioxpa— | 
ὺς ἔχει Inus fr. X. ὅ. ἡ ἐν ψόφος κατ᾽ ὀφϑάλμο 

ὀφϑαλμοῖς χάρις Fr. inc. LXXXVI. | 

9 

σιν ὠσὶ τερπνὰ δε 
εἰς ὦτα κλύζων ib. 654. 

γῆρυν---ἐδεξάμεσϑα Rh. 294. 

ξάζει δ drov ib. 566. ὠσὶν ἠχὴν 

οὗ σαφῶς δεδεγμέναι Bac. 1084. βά- 

ἕξιν εἰς ὦτα φέρειν Dan. 55. 

Οὐσία. παρούσης οὐσίας 

πατρὸς οὐσίαν λέγω Ion. 1288. 

τῆς οὐσίας ἄλλοι κρατοῦσι Her. F. 

337. τὰς οὐσίας---τιμᾷν δίκαιον Er. 

fr. IX. 1. 
Οὐτάζειν. πετραῖον σκόπελον οὑτάζων 

δορὶ Antig. fr. XVI. 3. οὐτάσας 

πυρὶ Hip. 684. τυφλοῖς ὁρῶντας 

τάσας τοξεύμασιν Her. F. 199. 

ἄνδρ᾽ ᾿Αχαιῶν---οὐτάσει ; Rh. 255. 

Οὗτις, nomen fictum, quo Ulysses se 

nuncupavit. Cy. 546. 668. 669. et 

᾿Οφϑαλμότεγκτος. ὀφϑαλμοτέγκτῳ πληβΞ 

671. --αοἰσχύνην ὄφλῃ Hel. 67. ἀμαϑέαν, 

Οὗτος i. 4. lat. heus. Hec. 1127. et| ὀφλήσομεν Hec. 327. : 

1980. Or. 1567. Al. 776. Cy. 549. ᾿Οφλισκάνειν. ἐς αὑτὸν ἀμαϑίαν ὀφλι- 

et Hel. 1643. σκάνει Ph. 779. πλείξην ζημίαν 

Ὀφείλειν. μηδὲ τόνδ᾽ ὀφείλομεν (sc. ὀφλισκάνει Med. 581]. μεγίξην μωρίαν 

κτείνειν) Hec. 395. ψυχῇ μιᾷ ζῇν, 

οὗ δυοῖν, ὀφείλομεν Al. 715. οἷσιν 

οὐκ ἐλάσσονα βλάβην ὀφείλω Anm. 

800. γενναῖα---μᾶς ἀντιδρᾷν ὀφεί- 

Aouev Sup. 1178. ὀφείλω οὐκ ἀεὶ 

πράσσειν κακῶς Hel. 1464. ὀφείλο- ᾽Οφ 

μὲν πολλὰ δώμασιν καλὰ Her. F. 

287. ἔϑρεψά σε ὀφείλων ΑΙ. 685. 

ὀφείλων ἦλϑε συμπονεῖν ἐμοὶ Rh. 957. 

ὠφλίσκανον Epist. V. 

Aemaíav 0p vnv καϑήμενοι 
á ᾿ 

οὐ 

M , ^ , 

evyriv ὀφρὺν λύσασα Ὀχρύς. 
Iph. A. 648. 290. μέϑες ὀφρὺν 

ἢ ζῇν ἅπασιν, jj ϑανεῖν, ὀφείλεται Or. καίετε τὴν ὀφρὺν ϑηρὸς Cy. 653. 

1245. πᾶσιν ἡμῖν karSaveiv ὀφείλε- λὴν παρ᾽ ὀφρὺν El. 573. ὀφρὺν pell 

τῆς τύχης ἐπῃρκότα Fr. inc. XXVI 

3. svyvóv ὀφρύων νέφος αὔξεται ᾿ 

173. ὑπ᾽ ὀφρύσι κυαναυγέσι Al. 268 

καταβαλὼν τὰς ὀφρῦς Cy. 166.. 9 

'Oxeiv. ἄγκυρα δή pe τὰς τύχας ὀχ 

μόνη Hel. 284. δι ἄτεός σε ὀχῆσ 

Or. 800. ἐπ᾽ ἀσϑενοῦς ῥώμης ox 

ἘΔ] 5 cl. "vi 785." Am. 2/9. 

et 7Eg. fr. IX. 1. 

᾿ὈΟφειλέτις Rh. 965. 

"OdeXoc CEd. fr. VIII. 2. 

'OoSaXuóc. δακρύοις yépovr ὀφϑαλ- 

μὸν ἐκτήκω Or. 528. τυφλῷ ποδὶ 

ὀφϑαλμὸς εἶ Ph. 842. προσῆγον 

ἀσπίδων κεγχρώμασιν ὀφθαλμὸν ib. 

1396. πρόϑυμον εἶχ᾽ ὀφϑαλμὸν εἰς "Iá- 

δονα Med. 1146. ὀφϑαλμὸς Día An. 

407. ἐγκυκλοῦντ᾽ ὀφϑαλμὸν Iph. T. 

76. τὸν ὀφϑαλμὸν μέσον Cy. 173. 

et 234. cf. v. 473. 632. et 659. οὐκ 

ὀφϑαλμὸς τὸ--τ-κρῖνόν &stw Fr. inc. 

CLI. 6. δίκη οὐκ ἔνες᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖξς 

βροτῶν Med. 219. ew ὀφϑαλμοῖς 

ὀξὺ mápesw Iph. A. 5. δάκρυ᾽ ἀπ᾽ 

μεϑα ib. 69. 

"Oxeróc. βρωτοῖσι---παρεκτρέποντε, 

χετὸν Sup. 1111]. παρὰ Σιμϑντίο 

ὀχετοῖς Or. 807. et sine παρὰ Iph./ 

767. | 

"Oxmpa. τοιόνδ᾽ ὄχημα---δίδωσιν 3p 

Med. 1321. ἁψῖδα πέτρῳ προσβαλ 

ὀχήματος Hip. 1253. ὄχημ᾽ ἵππειὸι 

ib. 1355. et Al. 68. νάϊον óxnt: 

Iph. T. 410. ὄχημα πωλικὸν E 

ὀφϑαλμῶν χέων Cy. 404. cf. Hel. 

957. ὥσπερ σὲ---ὀφϑαλμοῖς ὁρῶ Hel. 

117. εἰ----τοιοῦτον ὀφϑαλμοῖς ὁρᾷ Bel. 

621. et 797. ὦ γῆς ὄχημα ΤΥ. 

ἀσείρωτον ζυγοῖς ὄχημα Ion. 115 

πολύκαρπον ὄχημα Fr. inc. CLXXVI, 

1 
E 

i 
1 
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13. αὖρα ϑεῶν ὄχημα τιμιώτατον Fr. 
| inc. B. 206. λαβὼν ὀχήματα Ph. 44. 
| ápuárwv ὀχήματα Sup. 662. ὀχημά- 
τῶν ἔξω πορεύετε-- φερνὰς 1 ph. A. 

1610. cf. v. 616. Θρῃκίοις ὀχήμασιν Rh. 

Antiop. fr. XII. 4. φιλημάτων ὄχλῳ 
Dan. fr. XI. 2. ἄκριτος ἄτρων ὄχλος 
Pi. fr. II. 5. λόγες ἐμβάλλοντες εἰς 
τὸς ὄχλος Epist. V. 2) molestia. 
ὄχλον παρέχων παρϑένῳ Or. 282. cf. 302. πτεροφόρων ὀχημάτων Phaéth.| Med. 337. et Hel. 446. ὄχλον μέ- fr. VIII. 3. rpiv Ion. 635. ὄχλος kai σχῆμα Ὄχϑη. Nee παρ᾽ ὄχϑαις Hel. 498. ZEol. fr. XVIII. 2. Ox Soc. Ἰσμήνιον πρὸς ὄχϑον Sup. Ὀχμάζειν. μέσον p ὀχμάζεις Or. 265. (655. πέτρινον ὄχϑον Iph. T. 290.| izzec ὀχμάζει El. 817. δαλᾷ κώπην εἰς " Apevoy ὄχϑον ib. 961. παρὰ Κύν- Óxpácac Cy. 482. ! Suo óx Sov ib. 1098. ὄχϑον ἐπεμβὰς "Oxoc. ὄχον πεδοξιβῇ Med. 1123. &p- Bac. 1059.  Airvaioc ὄχϑος Cy. 114. μάτων ὄχος Hip. 1166. et Sup. 681. cf. ἄνω ἐπ’ ὄχϑον εἶμι ib. 702. ἀνεμόεντι Ph. 1197. et Iph, T. 370. τέϑριππος ἐπ᾿ ὄχϑῳ Her. 781. Παλλάδος ὑπ’ ὄχος Hip. 1212. φόβῳ rérpopoy ἐκ- ὕχϑῳ Ion. 12. ἐξεπέρασ᾽ ὄχϑον Her. μαένων ὄχον ib. 1929, ἱππότην ὄχον F. 387. τὸν ἐλαιοφόρον ὄχϑο» ib. Sup. 660. πωλικῷ δαμεὶς ὄχῳ Iph. 11178. " Apsoc 0x Soc El.1258. ἕεςὸν] A. 623. et πωλικὲς Oxec ib. 613. ὕχϑον Bel. fr. XXVII. ἱερὸν ὄχϑον ᾿Αχιλλέως ὄχον Rh. 190. ἀςτέρων i 
ὄχος Tr. 856. Πενϑέως ὄχον δύξηνον Τα. 798. ὄχϑοις ἐπιταϑέντες Iph. T.| Bac. 1098. 11375. l^Y: ποῦ, ἵν᾽ ἔ Ἰχληρός. λυπϑμένοις ὀχληρὸς ξένος] El. 999. κολλητῶν ὄχων Hip. 1225. . 943. Ὀὀχληρὸς (o9 ὧν Hel. 459. 

᾿χληρὸς ov CEnei fr. XI. 
X^oec, 1) populus, turba hominum, 

t. bestiarum. ὄχλος πᾶς ᾿Αχαϊκοῦ] ἀλλήλων ὄχες ib. 676. τροχάλοισιν 
τὴν βασίλειαν 

δεξώμεϑ᾽ ὄχων ἄπο ib. 599. παρ᾽ ἱπ- 
πείοις ὄχοις Rh. 416. ξενικοῖς ἐπ’ 
ὄχοις Tr. 568. ὄχων ἀποβᾶσα ib. 
622. ἐκᾶν ὄχοισιν cic ὄρος περάσομεν 
Bac. 191. οἵτινες τετραζύγων ὄχων 118, ὄχλον προσπόλων ib. 842. εἰς ἀνάσσεσι Hel. 1046. ὄχοις τε καὶ Xov δοῦναι λόγον ib. 986. cf. v. 989.| Ξολῇ λαμπρύνεται El. 966. τόσδ᾽ IU vov ὄχλον àSpoícac An. 606. ὄχος---ἄγοντες ib. 1135. 

"Oxvpóc. ὀχυροῖσι παρϑεγνῶσι Iph. A. 
738. 

᾿Οχυρῶς Med. 124, 
ἤκασαν ὑξάτην ὅπα Hec. 555. 

κλύειν ὅπα Or. 1669. σαφὲς dk ἔχω 95. Δαναῶν δὲ ὄχλϑ ib. 1080. ἀν- γεγωνεῖν ὄπα Hip. 586. οἵων λύγων γῶν ὄχλον εἰσορῶ πέλας ib. 1338.| ἄῤῥητον εἰσήκεσ᾽ ὅπα ib. 609. μάν- Aoc γυμνὴς Rh. 312. ἅλις τῶν] τεων ὄπα ib. 1391. γιγνώσκειν ὅπα ᾿σγηκότων ὄχλος ib. 870. ϑηλυγε- Sup. 204. βοᾷ τὴν ἐναγνγίαν ὄπα Hel. lc ὄχλος Bac. 117. et ϑῆλυν ὄχλον! 1612. ἐξέκλαγξ᾽ ὅπα ἀξύνετον Ton. ^ 1056. ὄχλος Βακχῶν ib. 1128.| 1204. δυσξύμβλητον ἐξήνεγκ᾽ ra βίον ὄχλον Φρυγῶν ὑπέξην Cy. 198.} Dan. 10. (ae παρϑένες αἰδέμεϑα ὄχλῳ πελά- Ὀψέ. ὀψὲ φρονεῖς εὖ Or. 99. ὀψέ γ᾽ "U Herm 44. ὡς ὄχλθ βροτῶν»-- ἄνδρες ἐξεύροιεν ἂν Hip. 480. o 1 Ü £uá Se? ἡμᾶς Bac. 1343. ὀψὲ etvá- ἣν ἠσχυνόμην ib. 499. “ἐν ἀνδρῶν, ζεις El. 1111. Her. F. 527. οἰκετῶν ὄχλος ib. | ᾽Ὄψιο. ἔννυχον ὄψιν Hec. 72, εἶδον . σὺν ὄχλῳ ἀμαϑία πλέον κακὸν, φοβερὰν ὄψεν ib, 77. ὀμμάτων ἑμῶν 

ᾧ ὄχλῳ δολεύομεν ib. 450. ταρβεῖν 
Mov |. 517. ἐν ὄχλῳ spar8 ib. 

ΝΟΥ ονουνυυνινυνννννν νιν 



II AT K 

ὄψιν ib. 704. eic ὀμμάτων ὄψιν περᾷν 
Or. 512. ἡδεῖαν ὄψιν ib. 725. cf. 
Epist. III. πάνοπλον ὄψιν Ph. 675. 
ὄψιν τυφλώσας ib. 771. πῶς àv» ἐς 

ὄψιν τὰν ἁμετέραν ἔλϑοι Med. 173. cf. 
v. 775. Iph. T. 902. Ion. 389. et 1557. 
et Dan. 24. in quorum locorum duo- 
bus postremis pro ἐλϑεῖν est μολεῖν. 
ὄψιν---ἔπλησα δακρύων Med. 905. 
σεμνῶν ἐς ὄψιν μυτηρίων Hip. 25. 
τὰν γυναικείαν ὄψιν ὀμμάτων Iph. A. 
233. μήτε σὴν παῖδ᾽ ἔξαγ᾽ ὄψιν εἰς 
ἐμὴν ib. 998. οἵαν ἰδόμαν ὄψιν ὀνεί- 
ρων Iph. T. 151. ὄψιν ὀμμάτων ξυνήρ- 

μοσεν ib. 1107. εἰς ὄψιν πελάζειν 10. 

1212. ὄψιν ἐκ εὐδαίμονα Bac. 1230. 

τίς αὐτὸν ὄψιν εἰς ἐμὴν καλέσειεν ; 10. 

Π. | 
[ 

Πᾷ, dor. pro πῇ Hec. 1057. 107]. Πάγος. 

1075. et 1079. Cy. 41. 43. et 501. 
Παγὰ, dor. pro πηγή. βαπτὰν κάλπισι 

ῥυτὰν παγὰν Hip. 129. τὰν ἀένναον 

παγὰν lon. 118. ἐκ τευχέων ῥίψω 

γαίας παγὰν ib. 147. ἄνω ποταμῶν 

ἱερῶν χωρᾶσι παγαὶ Med. 411. χερ- 

γίβων παγαῖσιν Iph. A. 1479. cf. v. 

1513. et 1517. ἐν σαῖς παγαῖς Bac. 

521. παρὰ καλλιχύροισι παγαῖς lon. 

1075. 
Πάγγαιον, nom. montis. Rh. 408. 922. 

et 972. 
Πάγκακος. ὁ παγκάκιτος Her. F. 731. 

ὦ παγκάκιΞξε Med. 465. Sup. 513. et 

Cy. 685. ὦ ma'yxáxisoc Alex. fr. VII. 

1. ὦ παγκακίτη Hip. 682. et Bel. fr. 

XIII. 1. 
Παγκάκως Med. 1135. 
Παγκάλως ἀλγύνεσϑαι Bel. fr. XVI. 7. 

Παγκαρπεία. ϑυσίαν ἄπυρον παγκαρ- 

πείας δέξαι Fr. inc. CLV. 4. 

IlaykAypía. παγκληρίας μέρος kara- 

σχεῖν Sup. 14. σὴν παραλαβὼν παγ- 

κληρίαν lon. 814. 
Πάγκληρος. παγκλήρας δόμες 

1542. 
Πάγκοινος. ἀπέχϑημα πάγκοινον βρο- 

τοῖς 'Tr. 425. 

Παγκρατὴς, epitheton Apollinis, Rh. 

23]. et Jovis, Phed, fr. vers. 4. 

Ion. 

ΠΑΘΟ 

1256. εἰς μέσην Κύκλωπος ὄψιν Cy. 
458. cf. v. 462. 484. 591. 624. et 
693. ἐκ ἔτ᾽ ἐν ὄψει τραῦμα Her. 684. 
ἄελπτον ὄψιν ib. 930. τίν᾽ εἶδον ὄψιν; 
Hel. 71. cf. v. 564. et Her, F. 1132. 
ὄψιν «poc(JaX&ca παιδὶ Ion. 43. a-. 
ράδειγμα---εἰς ὄψιν ἔχει El. 1085. τί 
ποτ᾽ εἰς φανερὰν ὄψιν βαίνεσι βροτοῖ- 
σιν; ib. 1287. τἀληϑὲς ὄψει--- μα: | 
ϑεῖν Dan. 4l. ὁμοίαν ὄψιν Alex. fr, 
XII. 5. £v ὄψει τῶν τε φίλων καὶ τῶ» 
ἐχϑρῶν Epist. V.  svyval ὄψεις xir 
pov μελάϑρων Al. 864. πικραὶ ὄψεις 
Sup. 945. 

Ὄνψον. τράπεζα πλήρης Ü 

Cress. fr. IX. 3. 
ψων ποντίων 

Ὶ 

| 

᾿ 
| 

m 

τὸν ἐν Ἰλίῳ εὐτειχῆ mayo 
An. 1011. Σικελὸν Αἰτναῖον mo. 
Cy. 956. Παλληνίδος πάγον ᾿Αϑάνο 

Her. 849. τὸν ἐλαιοφυῆ πάγον Lot 
1480. πάγον παρ᾽ αὐτὸν ΕἸ. 127] 
πάγοισιν ἐν ἀρείοισιν Or. 1651. con 
Iph. T. 1470. P 

Πάγχαλκος. πάγχαλκον ἀσπίδα Pr 

122. πάγχαλκον αἰχμὴν Her. 277. 

παγχάλκοις ὅπλοις Or. 444. et Pr. 

1248. 
Πάγχρυσος. δέπας πάγχρυσον Hec. 52€ 

τὸ πάγχρυσον δέρας Med. 5. et 480 
πάγχρυσον τεῦχος Iph. 'T. 167. Ta? 

χρύσῳ γένυ Ion. 1427. TU 
&varAdc παϑήματ Πάϑημα. ὁ πάντ᾽ à 

Ph. 60. τῶν ἐμῶν παϑημάτων Hi] 

570. τὰ τῶν βασιλέων παϑήμα 
ἴσασι πάντες Iph. T. 670. εἰ μηδὲ 

αἰσϑάνοιντο τῶν παϑημάτων Antij 
fr. XVI. 5. 

IIáSoc Or. 2. ςένειν πάϑος Hec. 98 

πάϑος παϑῦσαι δεινὸν Sup. 11. πὶ 

Soc περισσὸν ib. 791. ἐδὲν παϑέε 
ἀποκεφίζεσα Hec. 106. πατρῴων mc 
ϑέων ἀμοιβὰν Or. 841. φονίων mt 
ϑέων ib. 1455. πολύπονα πάϑεα 1| 

1500. μεγάλα μοι ϑροεῖς πάϑεα E 

1350. dopo. ἐμῶν παϑέων ib. 154. 

τάδε σ᾽ ἐπέμενε μέλεα πάϑεα ib. 1 | 

παϑῦσαν δεινότατον παϑέων Me 
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1658. ἐπὶ δείν᾽ ἔρχῃ πάϑη Bac. 969 Παιδοκτόνος. παιδοκτόνες φρενῶν τα- ᾿ϑεοὶ βρότεια λεύσσοντες πάϑη Fr. inc. ραγμὲς Her. F. 835. ἡμᾶς ἔχεις 
παιδοκτόνες adc ib. 138]. ἰαιὰν, 1) cantus, hymnus. παιὰν Παιδολέτειρα Med, 849. | 1109. Παιδολέτωρ. παιδολέτωρ ἀηδονὶς Rh. ᾿ντηχήσατε παιᾶνα ---ϑεῷ Al. 496. 949. φεῦ, μυσαρὰ καὶ παιδολέτορ [id. etiam Iph. A. 1469. Iph. T.! Med. 1393. 404. Tr. 126. et 578. Cy. 660. et Παιδοποιεῖν Her... 525. Her. F. 687. et plur. παιᾶνες Iph.| Or. 1080. [. 185. Hel. 177. Ion. 906. et Her. Παιδοποιός. 5. 691. 2) medicus. καί μοι Sáva- 

- 
παιδοποίησαι 

παιδοποιὸν ἁδονὰν Ph. 
340. δάμαρ παιδοποιὸς An. 4. ὦ 
παιδοποιοὶ συμφοραὶ Rh. 980. 

:|Haiorpógoc, ἡ Her. F. 902. 
Παιδεργεῖν. ἐν δίναις ταῖς ᾿Αλφειᾶ 
παιδέργει Ion. 175. ἴγμα. ἱερὰ παίγματα Dac. 162, Παιδοφόνος. παιδοφόνο λεαίνης Med. χιδαγωγεῖν Mer. 729. γέρων yé-| 1407. αἷμα παιδοφόνον Her. F. 1901. ovra παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγὼ Bac. 193. Παίειν. τόδ᾽ el sépvov παίειν προϑυμῇ, πιδαγωγία. νόσημα κυδεύοντα mat-| παῖσον Hec. 564. παίειν λαιμῶν᾽ αγωγίᾳ Or. 881. εἴσω ξίφος Or. 1472. παίει σιδήρῳ πιθαγωγός. ὦ πρέσβυ παιδαγώγ᾽ λαγόνας Iph. T. 298. παῖε, παῖε ὑρεχϑέως lon. 725. πατρὸς παιδα-] Rh. 685. παίει νείαιραν εἰς πλευρὰν ωγὸς El. 287. ξίφει ib. 794. παίων πρὸς ὄνυχα πε- 
rpaía λίϑα Cy. 400. ἔπαισε μέλαϑρα 
τάδε OV αἱμάτων Or. 1547. δίκης 
ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον Hip. 1172. 
ἔπαισαν üXugv Iph. 5 7501. παιδεν 
εἰς πέτραν Bac. 703. εἰς σφονδύλες 
ἔπαισε El. 841. παίσας πρὸς ἧπαρ 
φασγάνῳ Or. 1063. cf. Fr. inc. II. 2. τὸ κρανίον παίσας Cy. 680. γνάϑον 
παίσας καλῶς Aut. fr. III. 17.. σα. 
νίδα παίσασα ΟΥ. 129], παίσω κάρα 
τοὐμὸν ξίφει ἘΠ]. 688, 

Παίζειν. παίζει πρὸς ἡμᾶς δεσπότης ; 
Her. F. 952. παίζω Fr. incert. 
CLXX. 

Παῖς, ὁ. ὁ τῆς τύχης παῖς, κλῆρος 
E? ἀπο ΟῚ o Quosy παίδοιν δύο 
νεκρὼ κατόψεται Hec. 45. φρδδοι 
παῖδες ib. 102, à παῖδες Ἑλλάνων 
ib. 930. οἱ μὴ νόμιμοι παῖδες Ph. 
822. ϑεῶν παῖδες μακάρων Med, 825. 
ϑεῶν σκότιοι παῖδες Al. 993. Δελφῶν παῖδας (i.e. incolas) An. 1125. etc. 2) jJ. πέτρας ὀρείας παῖς, ἀχὼ Hec. 
1110. ἡ Τυνδαρὶς παῖς Or. 1154. 
τὴν δίκην λέγεσι mai! εἶναι Διὸς 
And. fr. XXVI. 1. cf. Antiop. fr. 
III. 1. ubi pro Διὸς est χρόνε. τρισ- 
σὰς μακάρων παῖδας Hec. 646. etc. 

Παίων sparóc Rh. 541. Παιόνων γῆν 
ib. 408. «οἷα φυσήματα---ἸΤαίονας 
ἐπεζάρει Ib. 441. 

᾿ιδεύειν. εἰ ju) γυναῖκας có povac 
αιδεύετε An. 602. παῖδας εὖ παι- 
bere Sup. 917. κώμοις παιδεύσωμεν 
w ἀπαίδευτον Cy. 400. 4 ric ὅτω 
χἴδας εὖ παιδεύεται Fr. inc. LXIII. 

παιδεύεται κατ᾽ " Apyyoc Sup. 891, 
| 3e6 δόμοισιν παιδεύεται Lon. 822. 
ju ἐν δόμοις παιδεύεται ib. 953. τ ο- 
u αἱ παιδευόμεναι Iph. A. 561. 
ίδευμα. ἀνδρὸς εὐσεβετάτα παί. 
μα El.887. κακὸν παίδευμα Alex. 

| XV. I. παίδευμα Ἔρως σοφίας 
|* inc. CLXV. 1. &yvü Πιτϑέως 
ἐδεύματα Hip. 11. φυλλάδος Παρ- 
σίας παιδεύματα An. 1102. X30- 
ον T' ἀερίων τε παιδεύματα ΖΕ0]. fr. 
ke 

διά. παιδιαῖσι Tr. 078. 
δικά. ἥδομαι τοῖς παιδικοῖσι Cy. 

δίον Phaéth. fr. ML, c tíe rà 
(QU ἐξέϑηκεν ; Melan. fr. XXI. cf. 
isd. fr. XXIII. 2. 
γόνος. τὰς παλαιομάτορος παι- 

γόνε Sup. 629. 
Fokroveéiv. παιδοκτονήσας Her. F. 
80. 
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παλαιὸν ὄργανον ib. 1030. τὸ va. 
λαιὸν λέχος Her. F. 802. ᾧ γῆς πα 
λαιὸν "Apyoc ἘΠ.1. παλαιὸν ϑησαύ 
ρισμα Διονύσε ib. 497. παλαιὸν Xe 
ψανον φίλων ib. 554. παλαιὰ γεῖσσ᾽ 
Or. 1570. παλαιῶν "Apoc ἐκ μηνὶ 
μάτων Ph. 941]. παλαιὰ καινῶν Xe 
πεται κηδευμάτων Med. 76. παλα 
γείκη An. 1166. τείχη παλαιὰ R 
232. λόγια παλαιὰ Her. 406. πὸ 
λαιὰ πήματα Hel. 610. παλαιὰ exin 
rpa El. 11. παλαιὰ καινοῖς δακρύο, 
d χρὴ sévew Alex. fr. XX. — zaXai 
ϑέσμια Er. fr. 1. 50... ὁ παλαίτερι 
κρατεῖ Her. F.769. γραφὰς τῶν πὲ 
λαιτέρων Hip. 451. ἔνϑα παλαΐίτι 
τοι ϑάσσεσι Med. 68. ; Y 

Παλαιότης Hel. 1062. ps 
IláAawpa. σᾶς χερὸς πάλαισμα Hi 
815. πάλαισμα ἡμῶν ὁ βίος Su 
550. δεινὰ παλαίσματα Med. 1214. 

Παλαιςξὴς δεινὸς Sup. 704. ; 
IIaAaíspa. δρόμες παλαίςρας τε Kt 

vàc ἔχοσι An. 600. παλαίφραις γ}} 
φεὶς πλόκος El. 528. AN 

AlaXapücSat πρὸς ταῦϑ᾽ ὅ τι χρὴ πὶ 

λαμάσϑω Fr. inc. XCVI. 1. ἐν 

Παλάμη; et dor. ἄμα. τοκέων πυριγ 
νεῖ τέμνειν παλάμᾳ χρόα Or. 81 
βέβακεν *Arp. ἀλόχϑ παλάμαις Α' 
1027. eu 

Ilakróc, dor. pro πηκτός. λῦε makrai 

δωμάτων Fr. inc. CCVII. 

Πάλαι. ἔςιν dj πάλαι γυνὴ Or. 129. 

πατέρες οἱ πάλαι ib. 511. πάλαι πα- 

λαιᾶς ἀπὸ συμφορᾶς δόμων ib. 869. 

πάλαι Πελασγοὶ ib. 931. νοσεῖ ἥδε 

γῆ πάλαι Ph. 874. Ἐριχϑονία r8 

πάλαι μιμήματα Ion. 1429. etc. 

Παλαιγενής. Λαΐῳ τῷ παλαιγενεῖ 

Ph. 314. παλαιγενέων λήξεσιν ἀοιδᾶν 

Med. 421. 
Παλαίειν. κακῷ μερμέρῳ παλαίομεν 

ἘΠ. 609. παλαίσας εὖ Aut. fr. 1II. 

16. οἶνος παλαίεσϑαι βαρὺς Cy. 

674. παλαισϑεὶς El. 686. 

Παλαίμων, nom. dei marini. Iph. T. 

271. et Fr. ine. B. 31. 2. 
ΠΠαλαιομάτωρ. τᾶς παλαιομάτορος παι- 

δογόνε Sup. 628. 
Παλαιός. χρόνον παλαιὸν Hip. 908. 

et Iph. A. 419. cf. Hel. 632. πα- 

λαιὸς φίλος Al. 210. γόμος παλαιὸς 

Sup. 563. παλαιὸς πατὴρ ib. 787. 

παλαιὸν λάτριν Iph. A. 868. παλαιὸς 

χρησμὸς Cy. 692. εὖ χρησμῷ παλαιῷ 

Her. 1028. ϑεῶν παλαιὸν οἶκον Ion. 

2. παλαιὸν τροφὸν πατρὸς Vl. 409. 

παλαιὸς aivoc /Eol. fr. XVIII. 1. 

Dic. fr. XI. 1. et Melan. fr. XVII. 1. 

τῷ παλαιῷ λόγῳ Bel. fr. XXV. 3. 

παλαιῶν προγενητόρων Hip. 1380. 

Opkec παλαιὲς Iph. A. 78. τῶν πα- Παλαμήδης, nom. propr. viri. Or. 

λαιῶν λόγων ib. 479. τὰς σὸς va-| et Iph. A. 198. 

λαιὲς &cyóvec lon. 737. εἰς ϑρόνοες Παλαμναῖος. μὴ παλαμναῖον 

παλαιὸς ib. 1618. παλαιῶν πατρὸς Iph. T. 1218. 

σφαγιασμῶν ἘΠ. 199. πατρὸς παλαιοὶ Πάλη. τοῖς νικῶσι πυγμὴν καὶ πάλ. 

δμῶες ib. 851. τῶν παλαιῶν πόλλ᾽) ΑἹ. 1034. πάλης ὕπο Bac. 455. ἡ 

ἔπη καλῶς ἔχει Fr. inc. LEX. 1. πα- πάλην καϑίξταται δορὸς τὸ py, 

λαιᾶς ἀπὸ συμφορᾶς δόμων Or. 809. Her. 160. 1 Nm 

παλαιᾶς ἑτίας ib. 1442. παλαιὰν Παλιγκότως CEno. fr. ITI. 2. 

κλίμακα Ph. 100. παλαιᾶς χαρμονᾶς Παλιμβλατής. παλιμβλατῆ κύνα ὑὸρ 

10.321. παλαιᾶς χοιράδος An. 1266. Her. F. 1274. : 

παλαιᾶς Kekportac Sup. 658. πα- Παλίμφαμος ἀοιδὰ Ion. 1096. , 

λαιὰν λόγχην Iph. T. 823. à ma- Πάλιν. φύρεσιν αὖϑ᾽ οἱ ϑεοὶ τῶν 

λαιὰ Τροία Rh. 860. παλαιᾷ ἡμέρᾳ καὶ πρόσω Hec. 958. ὡς τάχιτα τ 

ib. 389. μνήμην παλαιὰμ Ion. 250. πάλιν μέμνησ᾽ ó08 Or. 125. má) 

παλαιὰν ἀντίπηγα lb. 1338. παλαιᾷ ἀνῆλϑ᾽ ἐξ εὐτυχίας 1. 808. δίκα 1 

φυγᾷ El. 587. παλαιαὶ Bac. 693.| πάντα πάλιν τρέφεται Med. 412. ; 

χρυσᾶ παλαιαὶ Πριαμιδῶν karópvyec| xpía πάλιν χωρεῖ ib. 1168. ὁ ὃ 

Hec. 1002. παλαιὸν κτῆμα Med. 49. πάντ᾽ àvaspéóet πάλιν Sup. 331. et 

εἰ κακὸν προσοίσομεν νέον παλαιῷ 10. Παλέντροπος Her. F. 1067. 

79. Φοίβε παλαιὸν χρητήριον ib. Παλίερος. παλιόρε κλάδῳ Cy. 393. 

667. τὸ παλαιὸν ὄλβιοι ib. 824. τὸ) Παλίῤῥοπον γόνυ El. 492. ᾿ 

παλαιὸν ᾿Ερεχϑέως γένος lon. 469. Παλίῤῥθε. κλύδων παλίέῤῥος Iph. 
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11997. ϑεῶν παλίῤῥες πότμος Her.|Ilavapeptóstv. τὲς προπότας παναμε- JF. 739. παλίῤῥες τάνδ᾽ ὑπάγεται) ρεύσει ϑιάσες ἐρώτων Rh. 361. |0íka El. 1155. Παναμέριος χρόνος Hip. 369. cf. Ion. 
122. 

Iiavóákpvroc. ὦ πανδάκρυτος ἡ kra- 
v8ca Iph. T. 553. πανδάκρυτ᾽ ἐφα- 
μέρων ἔϑνη Or. 974. 

Πανδερκέτης. Ζεῦ πανδερκέτα βροτῶν 
El. 1177. 

Πάνδημος. ἀγῶνα πάνδημον Al. 1029. 
ἐν δεσμοῖσι πανδήμε ςέγης Bac. 444. 
et πανδήμοισι séyatc ib. 227. 

Πανδίκως Rh. 720. : 
Πανδίων, rex Athenarum, avus Thesei. pon. 210. τέκν᾽ ἐν χεροῖν f£maAAXov| Med. 665. et 1385. Hip. 26. Sup. 6. Mec. 1158. ἀσείρωτον ζυγοῖς ὄχημ᾽͵ et 562. et Her. 36. πάλλεν. Ion. 1151. t» ὁ φίλαυλος Πανέλληνες Sup. 526. et 671. Iph. A, παλλε δελφὶς El. 435. ἐν δορὶ φονίῳ 350. et 414. et Tr. 413. et 716. Irrot ἔπαλλον ib. 477. φόνιαι ψυχαὶ Πανήγυρις. νεοσσῶν τήνδ᾽ ἔχων πανή- bpi παλλόμεναι Ph. 1306. γυριν Her.240. εἰς πανήγυριν φίλων ἰλλευκος. παλλεύκῳ 7001 Med. 1164.| Her. F, 1283. ἄλλευκον δέρην ib. 30. τὸ πάλλευκον Πανϑοίδας Rh. 28. Moa Hec. 500. πάλλευκα εἵματα Παννύχιος. ret. fr. II. 17. 860. 

λληνίς. Παλληνίδος ᾿Αϑάνας Her. 
19. cf. v. 1031. 

αλλὰς, nom. dec. Hec. 466. Ph. 671. 
Iph. A. 183. etc. 
ἄλλειν. πέλτας ὅσοι πάλλεσι Bac. 
/82. πάλλε πόδ᾽ αἰϑέριον Tr. 325. 
τάλλων δόρυ An. 698. cf. Her. F. 437. 
ἣν (sc. λόγχην) χερσὶ πάλλων Iph. T. 
124. 

ἐν παννυχίοις χοροῖς Bac, 
παννυχίοις κρότοισιν Her. 782, 

παννύχιος σελάνα ib. 748. 
Παννυχίς. παννυχίδες ϑεᾶς Hel. 1381. λος. βρέφος τοὐμὸν σῷ προσέρισας Πάννυχος. πανγύχε ecXávac ΑἹ. 458. p Iph. À. 1151. ταύταν τῷ Tá- Πανόδυρτος. πανοδύρτοις ϑρήνοις Hec. Ig ἔζευξεν: ^ Tr. 263. ἄνευ πάλε) 212. 

ler. 547. ὃς ἐκλήρωσεν πάλος Ion. Πανὸν πεύκης Alcmen. fr. XIII. 16 1 IIávozXoc. ὄχλος πάνοπλος Ph. 151. 4,0 0C Cresph. fr. XVI. vvxíav koírav πανόπλες κατέχοντας “παν. πάμπαν ἄπειροι Med. 1091.| Rh. 29. πάνοπλον ὄψιν Ph. 675. ᾿ εὐτυχεῖ τὸ πάμπαν, ὄτε δυστυχεῖ) ἔγχει Γοργὼ πάνοπλος Hel. 1332, nitiop. fr. XXV. 9. πάνοπλα ἀμφιβλήματα Ph. 796. 
Πανόπτης Ph. 1122. 
Πανεργεῖν Med. 583. 
IIav&pyoc Hip. 940. Tav8pyov κλῶπα 
Al. 769. ϑηρὸς maveépys Cy. 441. 
ὦ πανᾶργε Her. 947. et in Jftemin. 
Hec. 1257. Κύπρις ἡ πανβργος Hip. 
1400. ἴδεσϑε τὴν vav8&pyov Ion. 
1279. τὸ πανᾶργον Hip. 642. πα- 
νόργων λαλημάτων An. 938. 

et Πανσέληνος κύκλος Ion. 1155. 
ITávcodoc. τὰν πάνσοφον ἀηδόνα Με- 

σᾶν.. 8]. fr. VIL. 2... rà πάνσοφον 

φαής. παμφαὴς ἀκτὶς ἀελίου Med. 
ἢ]. παμφαὲς σέλας πυρὸς ΤΥ. 548. 
» nom. propr. dei. Med. 1172. Hip. 
Il. Iph. T. 1126. Rh. 36. Bac. 950. 
Il. 191. Ion. 492. 501. et 938. 
| 703. 
» verb. μέϑες πεπᾶσϑαι πατρὶ παρ- 
8 δέμας Or. 1197. γαμβρὸν πε- εὕρημα Her. F. 188. "Sav An. 642. vÀ8rov, ἢ σϑένος, Πανσυδίᾳ Tr. 792. ἐπᾶσϑαι Her. F. 1426. δέλθς 8 HavráAac. ὦ παντάλαινα Heo. 667. ὃν πεπᾶσϑαι κρείσσονας τῶν δεσπο- et An. 140. Alex. fr. X. 9. Πανταχῇ. πανταχῇ ὀλώλαμεν An. τϑλίιος. “Ἑκάβη ἡ παναϑλία Hec. 004. πανταχῇ νικώμενος lph. A. - cf. An, 67. 745. πανταχῇ ἄτεος Ion. 1107. etc. 

3Q 
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Πανταχόϑεν Epist. IV. 
Ilavrax8. ὄμμα πανταχβ spéQov I 

T. 68. ἔξι-κόδαμξ, καὶ πανταχϑδ 

568. τὸ πανταχβ ϑρυλλόμενον Bel. 

ph. 

fr. XVI. 1. πανταχβ πατρὶς ἡ βό- ἸΠαπαιὰξ Cy. 153. 
8 πανταχϑ Παρὰ, σκασα γῆ Phaéth. fr. II. 

Φρύξ εἰμι Fr. inc. LXXXII. 1. etc. 

Παντευχία. πολέμιον παντευχίαν Sup. 

[191]. cf. Her. 720. et 787. 

Πάντῃ. κόραισι δίδοτε διὰ βοτρύχων 

πάντῃ ΟΥ. 1267. σκοπϑσαι πάντῃ 10. 

1295. πάντῃ πόρον σχιτὸν ἀμείβων 

Iph. A. 144. áxóXasa πάντῃ γίνεται 

δόλων τέκνα Fr. inc. CXXX. 

Παντλάμων, dor. pro ἥμων. ὦ παντλᾶ- 

μον Hec. 198. 
Ilavroóazóc. παντοδαπᾶς ἐπὶ γᾶς Hel. 

ΘΝ 

IlávroSev. πάντοϑεν ϑηρώμενοι σύμ- 

μικτα iT. X. Inus fr. IV. 2. ἡ τυ- 

pavvic πάντοϑεν τοξεύεται δεινοῖς ἔρω- 

σιν Fr. fal. cit. II. 1. 

Ilavroioc. «avroíac Aóysc Hec. 840. 

ἔρωτες ἡμῖν εἰσι παντοῖοι fte Rha. fr. 

II. 1. παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργὲς Med. 

845. ἀπὸ παντοίας χϑονὸς Al. 750. 

IlávroNpoc. τὸ πάντολμον ἔργον ὄψει 

Sup. 1075. ὠμὰ καὶ πάντολμα Iph. 

Α. 918. 
Ilavrócvvoc. 

Iph. A. 761. 

Πάντως. πάντως ἐκπνέων ψυχὴν ἐμὴν 

Οὐ. 1108. ἔλϑ᾽ ἐπέκερον ἐμοῖς φίλοισι 

πάντως ib. 1300. σὲ πάντες πάντως 

ἱκετεύομεν Med. 854. πάντως σφ᾽ 

ἀνάγκη κατϑανεῖν ib. 1062. et 1240. 

πάντως πέπρακται ταῦτα ib. 1064. 

ἀϑῶος ἐξ ἐμδ πάντως ἔσῃ Bac. 671. 

etc. 

9:8 παντόσυνοι ἀνάγκαι 

Παγνύτατος. τὸν πανύΞτατον γέλων 

Med. 1041. πανύξατον ἀκτῖνα κύκλον 

S ἡλία ΑἹ. 205. cf. Hec. 411. ubi 

pro πανύτατον est πανύξτατα. πανυ- 

«ἄτην πρόσοψιν Or. 1021. πανύςα- 

τόν σε προσπιτνδσ᾽ αἰτήσομαι A]. 162. 

cf. Her. F. 613. Aerpoic τοῖς πανυ- 

eároc Hec. 611. cf. Or. 367. et El. 

157. rà πανύτατα εἰς ἐμὲ---ἤλυϑε 

Or. 1010. 

προσδέρκομαι Her. F. 457. 

Πανώλεϑρος. πανὠλεϑρόν μ᾽ 

πιτνᾶντα πρὸς γᾶν An. 1226. 

νώλεϑρος μήτηρ El. 86. 

IlayéAne. πανώλης ἀπόλλυμαι Μ 

ὄψεαι 
ἡ πα- 

ed. 

ib. IIarai Iph. A. 655. Cy. 110. et 569. 

ὃς -avvcar ὄμμασιν Παραδιδόναι. 

IIAPA 

277. ἡ πανώλης Τυνδαρὶς El. 60. 

παγώλεις ἐφολκίδες Her. F. 1424. 

Her. F. 1120. et Melan. fr. V. 

1) cum. genit. αἰχμαλωτίδων, 
πάρα kec. 615.  ksíve πάρα Or. 69. 

ἄλλε πάρα ib. 552. πατρὸς £p& πάρα 

ib. 642. πολεμίων πάρα ib. 873. ἐμὸ 

Sabpar ἐξὶ τὰ παρὰ c8 Iph. A. 844. 

παρ᾽ ἡμῶν 802v ἀδικήσῃ ib. 1437. ete: 

2) cum dat. παρ᾽ ἀνδρὶ Θρῃκὶ Hec. 19. 

παρὰ φίλῳ jb. 1152. παρὰ Σιμϑντίοιι 

ὀχετοῖς Or. 807. παρ᾽ ὅπλοις ἥμενοι 

Sup. 357. εἰμὶ παρὰ σοὶ ἅπας Iph 

A. 647. εἴς. 3) cum. accus. παρ᾽ op 

φαλὸν Hec. 559. παρ᾽ 8£v αὐταῖι 

ἦν Or. 568. cf. Iph. T. 732. map 

ἀσπίδα Or. 652. et Ph. 1008. et 1080 

et Med. 250. παρ᾽ ἐλπίδα Or. m 

et Fr. inc. CLXXXVII. et παρ᾽ £X 

πίδας Hec. 680. παρὰ βόΞτρυχον Or 

1427. παρὰ φύσιν Ph. 398. παρὶ 

γνώμην Med. 577. παρ᾽ εὐτυχῆ πό 

τμον Al. 929. παρ᾽ ὄμμα Sup. 484 

παρὰ καιρὸν Iph. A. 800. etc. ] 

Παραβαίνειν. ϑεδ νόμον 8 παραβαΐί 

vousv Ion. 231. ὅρκες παραβαίνοντα, 

Bel. fr. XXV. 7. & με παρέβα φάσμι 

Hec. 704. d 

Παραβάλλειν. ἐγώ σοι παραβάλλομα 

Spívec Iph. T. 1094. ὑπερβολαῖ 

λόγων δυσφρόνων παραβαλλόμενε 

An. 288. $ 
Παραγγέλλειν Rh. 70. ἐπίσημα Se 

παραγγέλλει Her. 907. τέκνοις pi 

μὴν παραγγέλλοντας, ὧν ἐκύρσ' 

Sup. 1172. spar παρήγγειλε He 

825. E 
Παράγειν. παρῆγεν ἡμᾶς El. 78. 

ἡ τύχη παρήγαγ᾽ εἰς τὸ δυσμαϑὲς Tpl 

παρῆκται σφάγια Her. 67: 

νέοις παραχϑεὶς Sup. 232. 

Παράδειγμα. τὰ κακὰ παράδειγμα τὸ 

ἐσϑλοῖσιν El. 1085. παράδειγμ᾽ ἔχον) 

τας ΑἹ. fr. II. 3. Eg 

Παραδέχεσϑαι. ὑγροβόλϑβεο ςαγόνι 

voríac παραδεξαμένη Chry. fr. VII.4 

'"Apyet ὀνείδη---ἀνέμο' 

φέρεσϑαι παραδίδωμι Tr. 419. er 

παισὶ---παραδίδωσ᾽ ἐξεσίαν Phaéth.1 

III 3. ὅταν ἄλλοις δόμοις παῖδι 

παραδιδῷ πατὴρ Iph. A. 690. ἣν ἐμ 

ματρὶ παρέδωκε τρέφειν Or. 64. : 

δ," 
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| εὐδοξίαν----παρέδωκαν ἀνδράσιν Med. 
| 629. τοῖον ὅμηρον “Λιδῃ Θάνατος πα- 
| ρέδωκεν ΑἹ]. 874. cf. Iph. A. 1278. 
ὅσα Φοῖβος ᾿Ασκληπιάδαισιν παρέδωκε 
| φάρμακα Al. 973. παράδος ἐμοὶ φῶς 
"Tr. 348. ϑύρσον παράδος ἐκ χεροῖν 
Bae. 495.--κάρυκι βοᾷν παραδᾶναι 
Epig. III. 8. τῷδε παραδώσω πόλιν 
Bh. 1928, πληγὴν σιδήρῳ παραδο- 
ϑεῖσαν εἰσιδὼν ib. 1402. 

| Ἰαραδοχή. πατρὸς παραδοχὰς Bac. 
20]. 
Παραζευγνύναι. εἰ παραζεύξειέ τις 
| Xpn*9 πονηρὸν λέκτρον Meleag. fr. X. 
d. φρερὼ παραζεύξασα φύλακας σώ- 

| paroc Ion. 22. γυνὴ ἐσϑλὴ παραζευ- 
᾿χϑεῖσα fr. inc. XLVIII. 2. 
Παραϑάλπειν. φίλων ἐδενὸς dv πα- 
ραϑαλπομένα (dor. pro ένη) φρένα 
᾿μύϑοις Med. 143. 
Ἰαραιβάτης. παραιβάτας ἔςτησαν εἰς 
τάξιν δορὸς Sup. 677. cf. v. 679. 
lapaweiv. ῥᾷον παραινεῖν, ἢ παϑόντα 
καρτερεῖν Al. 1081. καμοὶ παραινεῖν 
8 φόβον φέρει Sup. 807. εὖ παραινεῖς 
Rh. 339. φαύλως παραινεῖν Her. F. 
89. σοὶ ἐ παραινῶ μεγάλα βέλεσϑαι 
κακὰ lb. 854. τὰ πρὶν 8 καλῶς παρ- 
ἤνεσας μοι Hip. 707. cf. Bac. 330. 
'παρήνεσαν κακὰ Er. fr. I. 36. παραι- 
᾿γέσαι σφῷν τι βόλομαι σοφὸν Ph. 463. 
Ut. Er. fr. II. 3. 
lapaíveotc. εἰς ποῖον ἕρπεις μῦϑον, 3j 
παραίνεσιν ; ΠΕ]. 323. ἀνδρὸς ἐσϑλᾶ 
᾿καὶ φίλε παραίνεσις Fr. inc. LXXV. 
2. 
Ἰαραιρεῖν. λύπας παραιρεῖ Hip. 1104. 
τῶν ἀδίκων παραιρῶν φρονήματος Her. 
908. τὸ λίαν παρεῖλες Προ. 591. cf. 
Er.inc. XXIV. 2. ubi est τῷ λίαν 
παρείλετο. ὧν (sc. ἀρῶν) τὴν. μίαν πα- 
ρεῖλες εἰς παῖδα τὸν σὸν Hip. 1316. 
μητρός με παρείλοντο Inh. 25. 
ἀραιτεῖσϑαι. σὲ παραιτᾶμαι τάδε Iph. 
Αι 685. ἐ παραιτᾶμάι σε Her. 1026. 
παραιτήσῃ πατρὸς φυγὰς ἀφεῖναι x. τ. 
|. Med. 1154. cf. Her. F. 302, 
ἰαρακαϑιέναι. πηδάλια ζεύγλαισι πα- 
ρακαϑέετο Hel. 1552. 

παρακαλεῖ ἐκεῖϑεν λύπη, 
τις ἄλλη Hec. ὅ87. παρακαλεῖς εἰς 

Παραμελεῖν. 

Παραμένειν. 

ΤᾺΡΙΑ 

λεῖς Bac. 1245. χορεῦσαι παρακαλεῖ 
με Cy. 156. ἐμὲ παρακαλῶν εἰς δά- 
κρυα Iph. A. 497. παρακαλᾶντες eic 
μάχην Ph. 1260. ἐμὲ παρεκάλεις Iph. 
A.:950. 

Τ]αρακελεύομαι Epist. IV. 
llapaxéXeveua. λόγων παρακέλευσμα 
σῶν Sup. 1154. τὸ δεινὸν παρακέ- 
λευσμα Iph. T. 320. vid. etiam Hel. 
1618. 

IIapakouíZew. γέρων γέροντα παρα- 
κόμιζε Her. F. 126. 

IILapákozoc. παράκοποι φρενῶν Bac. 
33. παρακόπῳ λήματι ib. 998, 

Παρακόπτειν. παρακόπτει φρένας Hip. 
298. 

Παράκτιος. παράκτιοι δραμεῖσϑε Iph. 
Τ. 1424. ἀμ παρακτίαν ψάμαϑον 
Αὐλέδος Iph. Α. 164. 

Παραλαμβάνειν. ἀρὰς παραλαβὼν 
Aate Ph. 1605. σὴν παραλαβὼν 
παγκληρίαν lon. 814. τὸ σπέρμ᾽ àpe- 
ρα παραλαβδσ᾽ ἄλλα πάρα Or. 552. 

Παραλείπειν. ἅ σοι παρέλιπεν Ἴδε τῶν 
λόγων Hel. 982. τὸ τῷ 9:8 παραλι- 
TOY, τό, T' εὐσεβὲς "Tr. 43. πάντα 
παραλιπὼν Hel. 779. 

Παραλεύσσειν. παρὰ δ᾽ ἐλπίδα λεύσσω 
(1. e. ἐλπ. δὲ παραλ.) Hip. 1121. 

Παράλιος. παράλιον αἰγιαλὸν Iph. T. 
420. παραλίαν Λοκρῶν πόλιν Rh. 
700. γῆς παραλίας lon. 1592. 

Παραλλάσσειν. λόγοι παραλλάσσοντες 
ἔξεδροι φρενῶν Hip. 935. 

Παράλογος. ὦ παράλογόν μοι σὴ φα- 
νεῖσ᾽ ἀμορφία Or. 391. 

Πάραλος, 1) mom. propr. Sup. 659. 
vid. not. 2) adject. χέρσες παράλες 
Ion. 1584. 

Παραλύειν. πολλὲς παρέλυσε ϑάνατος 

δάμαρτος Al. 936. παρέλυσεν àv 'EA- 
λάδος ἀλγεινᾶς πόνες An. 804. Cvsá- 

v8 παραλῦσαι ψυχὰν Al. 115. 
Παραμείβειν. τροχάλοισιν ὄχοις παρα- 
μειψαμένη Iph. A. 146. 

τῶν παρημελημένων (sc. 
γυναικῶν) Fr. inc. B. 15. 3. " 

παραμένει σοι τόδε Οὐ. 
1249. αἰεὶ παραμένεσα El. 942. 

Παράμεσος Βρομίε ἑορταῖς Ph. 792. 

Παραμυϑεῖσϑαι Iph. A. 1617. σύ μοι 
όβον Or. 1583. ἐμὲ παρακαλεῖν An. 

εὖ δρῶν παρακάλει pe Iph. A. 
ἐπὶ δαῖτα Θήβας κἀμὲ παρακα- 

τὸ δεινὸν---παραμυϑα Or. 298, ταῖς 
ἐλπίσιν τἀλγεινὰ παραμυϑόμενος Fr. 

inc. XLVII. 2. 
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llapavosiv. -apa»osca Iph. A. 838. 
IIapávota κακοφρόνων ἀνδρῶν Or. 822. 
Παράνομος. παρανόμῳ ὀργᾷ Bac. 995. 
δίκας παρανόμῳ δώκει ΤΥ. 284. 

Παρανόμως Med. 1121. 
IlapazaAAew. oic παρεπάλλετο Πελεί- 

δας Iph. A. 228. 
IIapaz&íSew. παράπεισον σὸν τέκνον 
Sup. 59. 

ΤΠΠαραπίπτειν. εἴ πόϑεν ἄελπτος παρα- 

πέσοι σωτηρία Or. 1173. 
Παραπλάζεσϑαι. ποῖ παρεπλάγχϑην 
γνώμας ἀγαϑᾶς; Hip. 240. 

Παραπλήττειν. γέλωτι παραπεπληγμέ- 

νῳ Her. F. 935. 
Παράσειρος Or. 1017. 
Παράσημος δόξα Hip. 1116. 
Παρασκευάζειν. ἃ ᾿γὼ παρεσκεύαζον 

ἐκ μόχϑων βίᾳ Her. F. 1369. παρ- 
ἐσκευάσμεϑ᾽, ὥστε κατϑανεῖν ib. 1241. 
παρεσκευασμένε ψαῦσαι χεροῖν λειμῶ- 

voc Cy. 169. ἄριτον εὖ παρεσκευα- 

| 

σμένον ib. 213. μή τοι μ᾽ ἔρυκε δρᾷν 
παρεσκευασμένον Her. 691. 
Παρασκευῆ. σῆς παρασκευῆς χάριν 
Iph. A. 424. λευκὴν χροιὰν εἰς πα- 

ρασκευὴν ἔχεις Bac. 457. 
Παρασπίζειν. ἀδελφὴ ἡ παρασπίζεσα 
Ph. 1444. cf. Ion. 1528. à παρασπί- 
ζοντ᾽ (i. e. ovra, sc. τόξα) ἐμοῖς βρα- 
χίοσιν Her. F. 1099. 

Παρασπιεὴς Cy. 6. et El. 886. παρα- 

σπιξὰς πυκνὲς Ph. 1172. 
Ilapasàc, doc, subst. παραςάδος kpe- 
jasà τεύχη An. 1122. "Aópase ἦλ- 
Sov sic παρατάδας Ph. 418. 

Παράςασις. ἔχ᾽ αὐτᾶ πόδα σὸν £v πα- 
ραΞςάσει Iph. 'T'. 1159. 

Ilapasartiv. ᾿Αδράτῳ πλησίον παρα- 
ς«ατεῖ ΡΗ. 108. ἐν πόνοις παραςξατεῖν 

Rh. 638. 
llapasdrme. τὸν 'ΗΠράκλειον παρατάτην 
Her. 90. cf. v. 126. παραξάτας πυ- 
λῶν Rh.506. δίκης vapasdrac Bel. 

fr. XXIX. 1. 
Παραςρέφειν. τὴν μοῖραν εἰς TO μὴ 
χρεὼν παραςτρέφων Melan. fr. XII. 5. 

Παρατιϑέναι. σκύφος κισσᾶ παρέϑετο 
Cy. 389. 

Ilapdrovoc. παρατόνες χέρας Al. 400. 
Παρατρέχειν. παρέδραμε rà τότε κακὰ 
Her. F. 1019. 

Παρατροπὴ vel dor. oza. 
ρατροπὰ Ion. 1230. 

Savárs πα- 
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Παράτροπος. μόρε παράτροπον μέλος. 
An. 528. - As d 

IIapavA(ew. παραυλίζεσα πέτρα Ion. 
493. l 

Πάραυτα, adverb. Fr. inc. LXXV. 5. 
Παραυτίκα Or. 908. ἄδην τὸν παραυ- 
τίκ᾽ ἐκφυγεῖν Al. 13. ἢ παραυτίκ᾽, ἢ, 
χρόνῳ Aug. fr. VI. 2. 1 

Ilapaóépew. αἰσχύνομαι παραφέρεσ᾽. 
οἰκτρὸς λόγες Iph. A. 981. λαμπα- 

δων, ἃς παρέφερον Hel. 730. 
Παράφορος. παραφόρῳ ποδὶ Hec. 1050, 
Παράφρων. παράφρον ἔπος Hip. 232. 
Παραχορεύειν. παραχορευομένῳ τρί- 
ποδι Ion. 463. z 
Παραχρῆμα Epist. II. et IV. E 
Παραψυχή. ἥδ᾽ ἀντὶ πολλῶν écí por 
παραψυχὴ Hec. 280. ἔχει τιν᾽ à 
γέων παραψυχὴν Or. 62. 

Παρεᾷν. τὰ κατ᾽ oikec ἀμελείᾳ παρεία-. 
σεν Antiop. fr. XXIX. 2. m 

Παρεγγυᾷν. παρηγγύων — keXevopiv. 
ἀλλήλοισι Sup. 700. Ji 

IIapeópoc. πάρεδρος, ἢ ξυνεργὸς ἀδίκων 

ἔργων Hip. 676. σύλλογος c8 zB 

ἔξαι πάρεδρος Ζηνὶ Hel. 885. τᾷ σῦ-' 

φίᾳ παρέδρες ἔρωτας Med.843. πᾶ 

ρεῦρος ἀϑλίῳ νεκρῷ Or. 83. 
πάρεδρος ib. 1687. πάρεδρος χαλκέοις 
Ἕκτορος ὅπλοις Tr. 572. αἵ μοι π' 
ρεδροι---ναίασιν Ηρα. 616. ἃς δ 
pica. παρέδρες ἐμοὶ Bac. 57. A 

Παρειά. παρειὰν προσβαλεῖν παρηΐδι 
Hec. 410. δρύπτεται παρειὰν ib. 659. 
ἕλκ᾽ ὀνύχεσσι δίπτυχον παρειὰν Tr. 
280. i 

Παρείκειν. καὶ δὴ παρεῖκεν Hel. 1068. 
(nisi potius est perf. ἃ παριέναι.) 

Παρεῖναι. | vápest λαιμὸς εὐτρεπὴς 
Hec. 565. ἀκμὴ καλεῖ "Exáfon Tü- 
privat ib. 1043. αἵδ᾽ αὖ πάρεισι τοῖς 
ἐμοῖς ϑρηνήμασι Or. 132. ματρὶ μὲν 
πάρεισι σύμμαχοι Seal, τῷ δ᾽ 8 πάρει- 
σι---- ; ib. 582. sq. ἣν πολὺς παρῇ ib. 
1200. εἰς μέσον φόνον πάρετι ib. 
1314. πράσσειν εὖ πάρεει Hip. 1019. 
σοί τι πάρεςι σϑένος Sup. 66. ἐπ᾽ 

ὀφϑαλμοῖς ὀξὺ πάρεςιν Iph. A. 5. Tü- 
ρεισι γόοι lon. 769. ἐκ ϑεῶν πάρεισιν. 
(sc. νόσοι) Bel. fr. XIX. 2. ἐν γῇ 
τῇδε---ἐκ Τροίας πάρα (pro cápest). 
Hec. 34. ἅ γ᾽ εἰσορᾷν πάρα Or. δ82." 
cf. v. 719. Ph. 968. 1490. et 1540. 
Med. 1347. Hip. 899. Al. 342. et, 

[1 
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1117. etc. παρὼν τὰς ἀπόντας tV- 
Ἰρανεῖς Sup. 649. ἡμᾶς παρόντας 
χρή σε νοϑετεῖν φίλα Or. 299. ἅ γε 
jrapsc" ὁρᾷς ib. 81. cf. v. 208. εἰς 
! πρὸς 
ἣν παρᾶσαν ξυμφορὰν Hip. 483. cf. 
| ᾿. πράως kal δεξιῶς χρῆσϑαι 
Ἢ παρέσῃ δυνάμει Epist. IV. τὰς 
ταρόσας &xi σώζοντες τύχας Fr. inc. 
XXI. 2. ὀναίμην τᾶ παρόντος Hec. 

97. τὸ συνετόν γ᾽ οἶδα σῇ ψυχῇ πα- 
"ὸν Or. 1180. τὸ παρὸν αἷμα ματέρος 
Ὁ. 1589. ἄρχειν. παρόν μοι (cum 
nihi regnare liceat) Ph. 523. cf. Med. 
48. Al. 285. Sup. 315. et 723. etc. 
'ῷ παρόντι τἀπιὸν πισόμενοι Fr. inc. 
uXVIIL 6. ἐκ οἶδ᾽, eic 0, rc βλέψω 
«κῶν, πολλῶν παρόντων Hec. 586. 
rapijv ' ὄχλος πᾶς ib. 521. πλησίον 
"αρῆσϑα κινδύνων ἐμοὶ Or. 1159. ὡς 
ἰσορᾷν παρῆν Ph. 1126. παρῆν ἑκάξε 
ὥνδέ μοι ϑεάματα ib. 1146. τὸν spa- 
Imyóv αἰνέσαι παρῆν Sup. 707. cf. v. 
0. ὅ ye μηδ᾽ ὁρωμένη mícwc παρῆν 

Iph. A. 1586. ὅτῳ παρέςται μὴ φίλες 
μᾷν Med. 659. etc. 
Ἰρεκτρέπειν. παρεκτρέποντες ὀχετὸν 
lup. 1111. 

. εἰς κέρας παρεμβλέπων 

ρεμπολᾷν. γάμες παρεμπολῶντι àX- 
otec Med. 910. 
ρεξιέναι (ab εἶμι). παρεξιόντες ἄλλος 
Mo3er φίλων Ph. 1254. 
Ἰρεργάτης λόγων Sup. 426. 
βεργον. καλὸν πάρεργον πόνων Or. 
) ὡς ἐν παρέργῳ τῆς ἐμῆς Ovo- 
ϑαξίας Iph. T. 514.. πάρεργον δᾶσα 
ἦτο τῆς τύχης Hel. 931. εἰ πάρεργον 
^? τι κομπάσαι Er. fr. I. 14. πά.- 
γα τάδ᾽ ἐτ’ ἐμῶν κακῶν Her. F. 
40. πάρεργ᾽ ᾿Ορέτην κἀμὲ ποιεῖ- 
u δόμων El. 63. πάρεργ᾽ ὁδᾶ ib. 

βέρχεσϑαι. παρῆλϑε γυμφικὲς δό- 
᾿ς. Med. 1137. cf. v. 1275. et Hip. 
J8. ὃν παρήλϑομεν λόγον Iph. T. 
|J. ἑτέρᾳ ἕτερος ἕτερον ὄλβῳ καὶ 
γάμει παρῆλϑεν Bac. 904. πολὺς 
τρῆλϑεν.----χρόνος Dan. 21. τὴν τε- 
σαν τῇ φιλανδρίᾳ παρελϑεῖν An. 
9. παρελϑὼν τὴν πεπρωμένην τύ- 
i» Al. 698. βίᾳ παρελϑὼν ϑεὲς 
Ip. 231. παρελϑὼν εἰς μέσον πέδον 
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lon. 1171. φόβον παρελθὼν Fr. inc. 
Χ ΧΙ. ὃ, πρὸς τὰς παρελϑέσας τύχας 
An. 406. 

Παρέςιος κάσις Med. 1334. 
Παρευκηλεῖν. παρευκήλει (sc. τὰ τέκνα) 
λόγοις Her. F. 99. 

Παρευτρεπίζειν. παρευτρεπίζετε τἄνδον 
Iph. T. 725. παρευτρέπιται ἐδὲν ἄλλο, 
πλὴν---Ογ. 590. 

Παρέχειν. μηδὲ ϑόρυβον, μηδ᾽ ἔκπληξιν 
---ξείναις παρέχωμεν Iph. A. 606. 
πάρεχε φῶς Tr. 308. cf. Iph. A. 733. 
ἐν δυσπραγίαις ἡδονὰς παρέχειν Epist. 
IV. παρέχειν λόγες Epist. V. ὄὅ- 
X^ov παρέχων παρϑένῳ Or. 282. cf. 
Med. 337. et Hel. 446. ὄνομ᾽, ἐκ 
ἔργον, παρέχων Iph. A. 128. ἐλευ- 
ϑέραν φύσιν παρέχων ib. 931. γλώσ- 
σης τε σιγὴν, ὄμμα S ἥσυχον πόσει 
παρεῖχον τ. 650. πόνος παρεῖχες 
σῷ "óct.—Hel. 627. καλῶς γε σω- 
φρονεῖν παρεῖχέ σοι Ἐ]. 1080. φόβον 
παρέσχεν Hec. 1113. Hip. 434. et 
Rh. 289. ἴσον παρέσχεν ὄνομα διὰ 
τέχνης δορὸς Sup. 905. ξένια μονο- 
τράπεζά μοι παρέσχον οἴκων Iph. T. 
950. σοὶ δολώσας λεὼν παρέσχον 
Rh. 411. πάρασχε χεῖρα τῇ πρεσβύ- 
τιδι τιμωρὸν Hec. 842. τῷ τάφῳ τὴν 
δίκην παρασχέτω Ph. 1648. cf. Hip. 
49. et Iph. T. 944. et δίκας capa- 
σχεῖν An. 1108. τοσόνδε μοι παράσχετ᾽ 
ἐξαιτεμένῃ Hip. 711. εἴϑε μοι---τάδε 
μοῖρα παράσχοι ib. 1112. πόλει πα- 
ρασχεῖν φάρμακον σωτηρίας Ph. 900. 
τὲς τρόπες δόλες παρασχεῖν Sup. 877. 
πόλει παρασχεῖν σῶμα χρήσιμον ib. 
887. “σφάγιον παρασχεῖν Δαναΐδαισι 
παῖδα Iph. A. 1200. τῷ καλῇ &pys— 
παρασχεῖν σοι χαριτήρια Epist. ITI. 
08Xov παρασχὼν ϑάνατον Or. 1170. 
γῆν ἄσυλον καὶ δόμες ἐχεγγύες πα- 
ρασχὼν Μεά. 888, ὅρκες παρασχὼν 
Hip. 1037. TÜvOoua mapacxX8c, 8 τὸ 
σῶμα Hel. 1106. παρέξω δέρην εὐ- 
καρδίως Hec. 549. et Iph. A. 1560. 
ἤσυχον ὕπνε χαρὰν παρέξεις Or. 186. 
8 γὰρ---παρέξω σῷ πόσει τεμὸν δέμας 
Iph. A. 937. δάκρυα παρέξω ib. 1215. 
παρέξω λέκτρα σοι καλῶς ἔχειν Fr. inc. 
LII. l. τοῖς ϑεοῖς παρέσχετ᾽ (i. e. 
ero) ὄνομα Hel. 1669. ἔργ᾽ à xai 
παρέσχετο Fr. inc. XCIII. 2. εἴ πως 
ϑεὸν παράσχοιτ᾽ εὐμενῆ An. δῦ. ἐκ 

o —— νν͵ 



H' AP. O 

ἐκ γυναικῶν χρῆν παρασχέσϑαι τόδε 
Hip. 619. τὰ πίτ᾽ ἐμαυτῷ τᾶ ϑράσες 
παρέξομαι Ph. 275. 8 τοι τό γ᾽ ἦϑος 

δυσγενὲς παρέξομαι El. 363. etc. 
Παρηγορεῖν. πόλιν ϑυμεμένην παρη- 
γορεῖτον Ph. 1458. παρηγόρησον Hec. 
288. 

Παρηΐς. τῆσδε γεραιᾶς προσπιτνῶν πα- 

ρηΐδος Hec. 274. παρειὰν προσβα- 
λεῖν παρηΐδι ib. 410. αὖραν---πρὸ πα- 
ρηΐδος ἀΐσσων Or. 1429. βοτρυχώδεος 
ἁβρὰ παρηΐδος Ph. 1494. ςρέψασα 
λευκὴν ἔμπαλιν παρηΐδα Med. 923. 
cf. v. 1006. et 1148. διὰ παρηΐδος 
ὄνυχα λευκὸν αἱματᾶτε Sup. 76. cf. 
Or. 959. φοινίσσεσα παρηΐδ᾽ ἐμὰν 
αἰσχύνᾳ Iph. A. 187. λευκὴν διήμησ᾽ 
᾿Ιφιγόνης παρηΐδα El. 1029. παρηΐ- 
δὼν ὄρεγμα Ph. 314. ὦ sépva καὶ Παριέναι (ab εἶμὴ). ἔσω πάρειμι He 

παρῇδες Iph. A. 681. etc. 

Παρῆσϑαι. An8c ἐσχάραις παρημένη 229. 

Sup. 290. 
Παρϑενεία. παρϑενείαν αἰδαμένη Rh. 
927. ἣ παρϑενείαν πατρὸς ἐξῃτήσατο 

Tr. 980. ἀντὶ παρϑενείας Her. 592. 

Παρϑένειος. παρϑένειος ἡδονὴ Hip. 

1302. τὸ παρϑένειον λέχος Tr. 671. 

παρϑένεια κορεύματα Al. 175. 

Παρϑενεύειν. παρϑενεύειν παῖδας ἐν 

δόμοις καλῶς Sup. 452. ἄνανδρος 

πολιὰ παρϑενεύεται Hel. 2900. παρ- 

ϑενεύα Ph. 1631. 

Παρϑένευμα. ὦ χρόνιον izGv παρϑέ- 

νευμα τῶν ἐμῶν lon. 1425. νόϑον μὲ 
παρϑένευμ᾽ ἔτικτε σὸν 10. 1472. ἐν 
παρϑενεύμασι Ρῃ. 1271]. 

ΠΠαρϑενία. ὑπὸ παρϑενίας Ph. 1494. 

IIapSevuóc. παρϑενικὴν κόρην Epig. 

I. 3. παρϑενικαὶ (i. 6. παρϑένοι) El. 
174. 

Παρϑένιος. πόδα παρϑένιον Iph. T. 

130. χορῶν ἔξω παρϑενίων Hel. 1329. 

παρϑένιον χλιδὰν Ph. 292. τὸ παρ- 

ϑένιον πτερὸν ib. 818. ὄρος παρϑέ- 

νιον Tel. fr. I. 6. παρϑένια σπάργανα 
Ion. 1489. 

ΤΠαρϑενοπαῖος, nom. propr. viri. Ph. 
152. et 1113. et Sup. 889. 

IIapS£voc. φοινισσομέναν αἵματι παρ- 

ϑένον Hec. 1538. παρϑένον ἀπάρϑε- 

γον ib. 0612. σοφῆς αἴνιγμα παρϑένϑ 

Ph. 48. à πτερθσσα mapSévoc ib. 

1049. cf. v. 1721. παρϑένος νέα Hip. 

429. rdv Φοίβα παρϑένον 'Ir. 253. 

IIAPI 

Νυκτὸς κελαινῆς ἀνυμέναιε apSé 
Her. F. 834. παρϑένοισιν ἀπόβλεπτίι 
μέτα Hec. 355. εἰς ὄχλον ἕρπειν παρ 
ϑένοισιν à καλὸν Or. 108. ἑπτὰ παι 
ϑένων rá$s πέλας Νιόβης Ph. 16: 
γυμφίοισι παρϑένοις Iph. A. 741, 2 
interdum adjective ponitur: παρϑέν, 
χερὶ Ph. 845. et εἰς παρϑένες χεῖρα, 
lon. 270. παρϑένον ψυχὴν Hi 
1006. 

IIapSevóv. παρϑενῶνας ἐκλιπεῖν PI 
89. cf. v. 1281]. ἐν παρϑενῶσι μίμι 
σοῖς ib. 202. ὀχυροῖσι παρϑενῶσι dpt 
ρᾶνται Iph. A. 738. κενὸς παρϑενᾷ 

vac ib. 1175. ἐν παρϑενῶσι κεκρὺμ 
μένην lph. T. 826. vid. etiam Dai 
22. et 59. W 

Παρϑενωπὸς El. 949. ᾿ 

458. δόμων μὴ πάριτ᾽ εἰς μυχὸν 10] 

ἸΠαριέναι (ab ἵημι). ἀπαυδῶ "Αδραςι 
εἰς γῆν τήνδε μὴ παριέναι Sup. 46! 
νίκην παριέναι Tr. 651. παρεῖσαν αἱ 
τὲς κυμάτων δρομήμασιν Tr. 68! 
πάρες Bel. fr. I. 1. ϑάψαι νεκρδξ p 
τέσδε kal κλαῦσαι πάρες Med. 137. 

πάρες γόον ὅϑρ. .111. πόσει πάρι 
χόλον Iph. A. 1609. πάρες τὸ püp 
yov σῆς γνάϑε Cy. 309. κόσμε 
πάρες μοι παισὶ προσϑεῖναι νεκρῶ 

Her. F. 329. πάρες ἀπ’ ὀμμάτω 

πέπλον ib. 1203. εἰ παρείην σκῆπ' 

τρα τἀμὰ τῷδ᾽ ἔχειν Ph. 517. m 

τὸ χρητὸν exi βόλομαι ἄλλῳ παι 

εἶναι ib. Dll. παρεῖναι κέρδος AA. 

1036. παρεὶς ἄλλῳ ϑανεῖν νέῳ A 

637. παρεὶς τὸ μόρσιμον ib. 942. I 

λοπίαν παρεὶς χϑόνα Sup. 184.1 

λελογισμένον παρεὶς καὶ τὸ καλὸν [ἢ à; 

A. 386. παρεὶς γραμμάτων διαπτ 

χὰς Iph. T. 793. τόσδ᾽ εἰς ya 

παρεὶς Her. 154. μϑσικὴν παρεὶς De 

fr. XVII. 2. τὰ κατ᾽ oixec ἀμεὰλ 

παρεὶς Fr. inc. XXXV. 2. παρεῖο 

τὸ δυσμενὲς Iph. A. 1376. τότϑ T( 

pica πόϑον "Tr. 645. aptis & 

sópa ib. 690. χηλὰς παρεῖσα Io 

1208. 8 παρήσω τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίς 

Ph. 526. ὅπως---παῖδας παρήσω rt 

ἐμὲς καϑυβρίσαι Med. 1061. εἰ πί 

ρήσω τόνδε συλᾶσϑαι---Σβρ᾿ωμὸν He 

244. παριέμεσϑα Med. 892. »ópt 

παρέμενος Mer. F. 779. παρεῖτ' 
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ῶμα Sup. 1070. κόπο ὕπο---παρεῖ- 
"at Bac. 085, παρειμένον γόσῳ Οὐ. 
379. ὕπνῳ παρειμένος Cy. 587. et 
Her. F. 1043. παρειμένη χειρὸς ἄ- 
λιον βάρος Al. 202. σώμασιν παρει- 

πέναι Bac. (82. à μ᾽ ἀρέσκει τῷ λίαν 

8 

jh. 586. Tr. 398. Hel. 29. etc. 

IIapvacecóc Hyp. fr. I. 2. 
Ὀνησιάδες κορυφαὶ Ion. 86. 

c παιδεύματα An. 1101. 
)οίγειν. πύλας παροίξας Iph. A. 

hot9e et πάροιϑεν. δόλης ποδῶν πά. 
|9ev Hec. 48. τῆς πάροιϑ᾽ εὐπρα- 
|e ib. 58. ἡγῷ πάροιϑε Ph. 841. 
πάροιϑεν ἡμέρας ib. 860. πύργων 

πόντον παριππεύοντε 

ἄρις, filius Priami. Hec. 387. Or. 
[905. et 1409. An. 103. Iph. A. 180. 

jap.sávat. παρέτηχ᾽, ὡς ἔοικ᾽, ἀγὼν 
μέγας Hec. 229. εἶ ἐνδεὴς ὑμῖν πα- 
ἔτη» Her. 590. ἐμοὶ γενέσϑαι πάντα 
Ἰᾶλλον ----παρέςη τῶνδε lon. 145]. 
ἔκεσι»ν ἂν παρέταν ἀλκᾷ Her. F. 439. 
Ὀλλοῖς παρέτην βροτῶν Dic. fr. XIII. 
- ὅπως παραςῶσιν τύχαι Med. 331. 
rav παραΞτῶ σοι ἐγγύϑεν ποδὸς Ion. 
12. vapasác lec. 531. ὅσον σοι 
Que παρίταται An. 231. καϑ' ὕπ-. 
Dv μοι δόξα τις mapísara, Rh. 780. 
ἀρίτασϑαι σφαγῇ Her. 503. ἢ ̓ νϑάδε 
ὠμοῖς παρίτατο Iph. T. 1314. πα- 
Ξάναι λέχει Med. 887. ὥστ᾽ ἐν ka- 
ἴσιν εὐμενεῖς παρετάναι Al. 209. 
: ἂν δυναίμην σῷ παρεςάναι μόρῳ 
ler. 564. εὔξῃ τοιθτον ἄνδρα σοι 
αρεσξάναι Fr. inc. LXXXIX. 9. 
ἀλλαγεὶς τῇ παρετῶτος πόνε Ph. 
118. σοῖς κακοῖσιν ἐγγὺς παρεςὼς Παροχετεύειν. 
il. 1014. ῬΡήσῳ παρεςτὼς Rh. 782. 
χύσω τεὶς παρετῶτας λόγες Ph. 1319. 
c παρεφτώσας τύχας Or. 1024. cf. 
el.491. τῶν παρεξώτων κακῶν An. 
οἵ. v. 1234. Sup. 1042. et Ion. 
9. b ἐμφανῶς μοι παραΞταϑεὶς Or. 

ονάσιος. ὁ Παρνάσιος Φωκεὺς "E- 
tóc Tr. 9. τὰν Παρνάσιον κορυφὰν 

|»vacóc, nom. montis. Ph. 215. Ion. 
9. 713. et 1267. et Her. F. 240. 

γνήσιος. μῆλα, φυλλάδος Παρνη- 

Il A P Q 

πάροιϑε ib. 1009. τῶν πάροιϑε λό- 
γων Hip. 288. τῶν πάροιϑέν τινος 
ib. 893. δόμων πάροιϑε An. 878. et 
Iph. A. 1. etc. 

llápowoc. πάροικον ᾿Αλφεὸν Iph. A. 
2/6. δόμων πάροικον sic &vákropoy 
An. 43. 

Παροιμία St. fr. V. 1. 
[Παροίχεσϑαι. μοίρας ὅσον παροίχῃ 
Med. 995. 

Παροξζύνειν. πατρὸς μὴ παροξύνῃς 
φρένα Al. 677. 

Πάρος, adverb. i. q. πάροιϑε. δωμά- 
των πάρος Hec. 1049. et Ph. 1277. et 
δόμων πάρὸς Or. 112. et 1217. et Ph. 
1270. τίνα ἔτι πάρος οἶκον ἄλλον-.-. 
σέβεσϑαί με χρή; Or. 345. τὰ πάρος 
εὐτυχήματα Ph. 1723, τῶν σῶν πά- 
poc πιτνᾶσα γονάτων An. 5873. ἀδελ- 
φῶν πάρος (i. e. pro) ϑανεῖν Her. 537. 
etc. 

Παρασία. γίνωσκε παρδσίαν κακῶν 
τῶν σῶν Hec. 227, τί τέκνων τῶνδε 
δεῖ capacíac ; ib. 1005. σὴν ἀγγελῶ 
Tapscíav Al. 207. εὐμενὴς παρεσία 
ib. 609. &z' ἐν φίλοισι σὴν παρεσίαν 
λέγω ib. 633. καραδοκήσω σὴν ἐκεῖ 
παρϑσίαν Iph. A. 1433. οἵα δή γ᾽ 
ἐμᾶ παρεσία Her. 632. ἀνδρῶν δι- 
καίων κἀγαϑῶν παρεσίαι "Thes, fr. 
VIII. 2. 

ταῦτ᾽ By παρωχέτευσας 
εὖ Bac. 479. 

IIappáctov δάπεδον Or. 1645. 
Παῤῥησία. ἀμαϑεῖ παῤῥησίᾳ ΟΥ. 908. 
Sk ἔχει παῤῥησίαν Ph. 394. et Ion. 
675. παῤῥησίᾳ SáXXovrec Hip. 422. 
πότερά σοι παῤῥησίᾳ φράσω τἀκεῖϑεν ; 
Bac. 667. ὥς μοι γένηται μητρόϑεν 
παῤῥησία lon. 672. ἀντίϑες παῤῥη- 
σίᾳ El. 1049. cf. v. 1056,  kaAór y 
ἀληϑὴς kdrevi)c παῤῥησία 'lem. fr. 
LE 

Παρφέρειν, poét. pro παραφέρειν. ἕύν- 
npa παρφέροντι ποιμέσιν λόχων Ph. 

1147. 
Παρῳδός. παρῳδοῖς αἰνίγμασιν Iph. 
A. 1147. 

Παρωϑεῖν. παρώσας εὐσεβεςέρος φί- 
λος Or. 627. rSv παρώσας δᾶλον 
λέχος An. 80. τἄνδον παρώσας λέκ- 
τρα El. 1037. παρώσασ᾽ "Exropoc 
φίλον κάρα "Tr. 656. μὴ παρώσασϑαι 
ξένος Her. 238. 

o ————— 
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Πᾶς. ἐξιᾶσι πάντα κάλων Med. 278. 

διὰ πάσης ἰόντα συμφορᾶς Hip. 542 
πᾶν κέρδος ἡγδ Med. 454. πᾶν πέριξ 

φρονᾶντες An. 449. πάντα δυστυχῶ 

Hec. 429. μεταβολὴ πάντων γλυκὺ 

Or. 234. etc. 
IIaccaAcüew. ϑεοῖσιν αὐτὰ (sc. rà 

λάφυρα) πασσάλενε Rh. 180. óc zac- 

σαλεύσῃ κρᾶτα τριγλύφοις τόδε λέοντος 

Bac. 1212. 
Πάσσαλος. ἕυτὸν ἐπὶ πασσάλῳ Hec. 

920. κρεμαΞτὰ τεύχη πασσάλων κα- 

ϑαρπάσας An. 1123. cf. Her. 698. 

Ilacác. πατάδων ὑπὲρ répeuva Or. 
1371. 

Πάσχειν. οἰκτρὰ πάσχειν Mec. 321. 

cf. Iph. A. 887. οὖ 985. δεινὰ πάσ- 

χομεν κακὰ Hec. 693. cf. v. 904. et 

Οὐ. 413. εἰσορᾷς, à πάσχομεν ; Hec. 

1118. τί πάσχεις ; ib. 1127. et sa- 

pius. ἀνϑ᾽ ürs πάσχεις τάδε Hec. 

1131. τί χρῆμα πάσχεις; Or. 398. 

διὰ σὲ πάσχω ἀδίκως ib. 1227. χαρ- 

rà πάσχω Ph. 621. OS vta ἕνεκ᾽ εὖ 

πάσχει γεκρβ Al. 818. πτωμάτων 

ἄξια πάσχω τε, καὶ πέπονϑα, κἀτι πεί- 

σομαι "Fr. 468. κοινὰ πάσχομεν πάν- 

τες Tem. fr. XV. 2. πάσχοντος ἀν- 

δρὸς Θρῃκὸς, οἷα πείσεται Hec. 873. 

πάσχων ἀνέχω Fr. inc. ΟΠ]. etc. b) 

aor.2. ἔπαϑον. ὃς ἐξ ép8 ἔπαϑες, οἷα 

φὴς παϑεῖν Hec. 252. τί yap πάϑω; 

ib. 614. ὅταν τις κρείσσον᾽, ἢ φέρειν, 

κακὰ πάϑῃ ib. 1108. ὅσια παϑεῖν 10. 

788. ὅσ᾽ ἄνδρα χρὴ παϑεῖν εὐδαί- 

μονα, πέπονϑας Al. 656. sq. δδὲν ἐξ 

ἐμ παϑὼν Med. 692. σχέτλια πα- 

Sov ἔργα ΑἸ]. 409. δὲν ἔκδικον ma- 

ϑὼν 10. 717. γενναῖα παϑόντες Sup. 

1178. ὦ δεινὰ va$8ca Hoc. 198. et 

πάϑος παϑᾶσαι δεινὸν Sup. 11. ἄδικα 

παϑᾶσα Med. 207. ὦ παϑϑσ᾽ ἀμή- 

χανα Hip. 598. παϑδσ᾽ ἀνάξια Iph. 

A. 852. ὦ παϑᾶσα σχέτλια ib. 932. 

etc. 2) med. . a) perf: δεινὰ TETÓV- 

ϑαμεν Hec. 1097. cf. Or. 1616. Al. 

819. Iph. A. 847. τοιάδε σπεύδων 

χάριν πέπονθα τὴν σὴν Hec. 1176. 

8 περισσὸν δδὲν, dà ἔξω λόγε πέπον- 

Sac Hip. 438. cf. Sup. 790. πέπον- 

$ac ἄξι᾽ αἰαγμάτων Al. 876. εἰκὸς 

πέπονθα lph. A. 501. πέπονϑας 

ταὐτὸ ἐμοί ; Iph. T. 658. πέπονϑεν, 
E ἢ ; 

οἷα καὶ σὲ καὶ πάντας μένει Pro. fr. 

| ful. 1. πείσομαι. ἃ πείσῃ μὴ σὺ γι 

Hec. 408. εἴ rv πείσεται---ὅἅδε γαῖα, 

IIarácctw. 

Πατήρ. 

Πάτρα. εἰς πάτραν μολεῖν Hec. 541. 

ΟΠ ΠᾺ ΤΡ 

ἄδικα πεπονθὼς Ph. 470. Υ. 

Ph. 251. τὸ μέλλον, εἰ χρὴ; πείσομαι 

ib. 902. ὄτ᾽ ,ὧν τι δράσω φλαῦρον, 

ὄτε πείσομαι An. 732. πείσῃ “ 

Her. F. 215. πείσεσϑαί με & 
δόκει τάδε Iph. A. 691. ϑνητὰ 

σεσϑαι δόκει Fr. inc. LXX. 1. εἴα 

[Iárayoc ἀσπίδων Her. 832. E 

πατάξαι δορὶ Ph. 1472; 

πρὸς κίονα νῶτον πατάξας Her. F, 

1007. » 

πατρὸς &c ἐλευϑέρε 

490. τὸν καλλίφων ὑδάτων πα 

ib. 452. ἄνεν πατρὸς τέκνον ἐκ £ 

«or ἂν Or. 553. χρόνος, παλαιὸς 

πατὴρ Sup. 787. πόνος; εὐκλείας 

πατὴρ Lic. fr. Il. ᾧμοι πατέρ 
Hec. 476. δέδοικα πατέρας τῶν 

Ἰλίῳ νεκρῶν Or. 102. πατέρες οἱ π 

Aa, ἴθ. δ11. πολιὸς πατέρας À 

614. πατέρων ἀγαϑῶν εἴην ib. 7f 

etc. 

εὖ ἐς πάτραν πλεύσαιμεν ib. 128 

ἐκ ποίας πάτρας---πελάζετε ; Ph. 21 

Iph. A. 1553. 
p ἐκ πάτρας Ph. 1715. ὦ πάτρ 

κλεινοὶ πολῖται ib. 1740. vóssg 

ποτ᾽ ἐς πάτραν τυχὼν Iph. T. 535. 

᾿Αργολὶς πάτρα Her. F. 1016. πά 

τρας ὅρος JEg. fr. X. 2. λήϑη màs 

rpac Chry. fr. VL. 2. ὠφελεῖν ma 

τραν Fr. inc. D. 32. 1l. 3 

Πατρικός. πατρικῆς μέρος Ion. 1304. N 

Πάτριος. ἐξ οἴκων πατρίων Med. 432. 

ἐν ϑαλάμοις πατρίοισι Ton. 477. γᾶς 

πατρίας Med. 653. et Hel. 529.2 | 

γᾷ πατρίᾳ "Tr. 857. et Ion. 483. πᾶ 

rpíac ᾿Ιωλκϑ Al. 250. ἀμφὶ γῆν πα- 

τρίαν Rh. 932. χϑόνα πάτριον. 

294. πάτριον πέδον Sup. 900. 

τρία μέλαϑρα Lelo305 80 ; 

Πατρίς. ὦ πατρὶς Ἰλιὰς Hec. 

γῆ πατρὶς Ph. 287. πατρίδος 

ib. 369. τςέρεσϑαι πατρίδος. ib 

ἡ πατρὶς φίλτατον βροτοῖς ib. 4f 

πατρίδος πολέμιος ib. 612. 

ἐξίκοισϑε γῆν Iph. A. 1558. ἅπασα 
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ἀνδρὶ γενναίῳ πατρὶς Fr. inc.| ϑέων Or. 841. πατρῷα σκῆπτρα Ph. AXVIL 2. ἡ φύσις ἑκάτῳ r8 yé-| 80. τείχη πατρῷα ib. 369. et v. 8ς ἐςὶν πατρὶς eorund. LX. pn ká-| 1174. ἄλγη πατρῷα Sup. 1157. γε πατρίδα σὴν λαβεῖν πειρώμενος Παύειν. λύπας μόσῃ καὶ QOaic παύειν BUNC B. 41. ἅπας μοι rópyoc'EA-| Med. 197. cf. An. 1277. παύω τὲς fvov πατρὶς eorund. 44, 2. λόγος Iph. A. 6838. ὃ παύει τὲς τα- Τριῶτιο. τᾶς πατριώτιδος γᾶς Her. λαιπώρες βροτὲς λύπης Bac. 280. τὸ ἃ. ἢ, 
“ηριῶδες καὶ μιαιφόνον παύων Or. κτόνος. &k πατροκτόνε χερὸς Iph.| 524. . ép ἔπαυσα τὸν νόμον ib. . 1083. 
5/0. ἔπαυσε καρδίας χόλον Med. Πρνόνος. πατροφόνα ματέρος Or. 245. παῦσε νυχίδς ὀνείρες Iph. T. )3. 
1277.  £rave? ὁδερὲς λυμεῶνας Ar. Tp9oc. πατρῴῳ ξένῳ Hec. 19. cf. fr. XXVIIL.. ragooy μάχης Ἕλλη- 26. et 82. πατρῷον ἐς οἶκον ib.| vac ἡμᾶς τε "Tr. 1018 παύσωμεν 2. ϑάνατον πατρῷον Or. 783.| βοὴν Or. 1314. “παῦσαι πόνων Ph. Ἰσρῷον δόμον Ph. 322, cf. Hip.| 440. γόμιμα πάσης συγχέοντας 'EA- 86. Iph. A. 1030. et Iph. T. 698. λάδος παῦσαι Sup. 312. παῦσαι λέ- irppov νόμον Al. 686. πατρῷον κτρων ἁρπαγὰς Ἑλληνικὰς Iph. A. jAauov écíac Tr. 1111. πατρῷον) 1266. χεῖρα δέπα καὶ βύρσης κτύπε "λέβητα Cy. 342. ὦ Ζεῦ πατρῷε παύσας Bac. 514. δεινὸν πόντα σά- $71. ὦ ϑεῶν βωμοὶ πατρῷοι Ph.| λον παύσαντε ΕἸ. 199... zóro maj 7. δόμος πατρῴες Med. 801. ΟΕ] σαντες νοσᾶν Ph.1178. παίξω τὸς πα- p. 306. Iph. T. 51. et Dan. fr. ρετῶτας λόγες ib. 1319. παύσω σ᾽ ID πατρῴων οἴκων ἕδρας Iph.| ὄντ᾽ ἄπαιδα Med. 717. ἅ σε παύσει 180. cf. v. 154. et 188. πατρῴ-) νόσεα τῆσδε Hip: 81957 χαύσῷ κώ- πύργων Tr. 778. ϑεοῖς πατρῴοις μες, k. r. A. Al. 344. παύσω λόγχην "877. πατρῴων πέπλων Her. F. ---νηῶν τ᾽ ἐρετμὰ Iph. T. 1484. σφᾶς m ἐν ϑαλάμοις πατρῴοις ἘΠ. 133.| παύσω κακόργα τῆσδε βακχείας Bac. v πατρῴων καὶ τάφων Dan. fr.| 232. παύσω κτυπᾶντα ϑύρσον ib. L 4. πατρῴα fcía Hec. 22. cf. | 240. "mao Vóys σε Hel. 1308. d. 681. Al. 741. γᾶς ἐκ πατρῴας 2) med. ὄπω παύεται γόων Med. 59. 0:947. cf. v. 122]. Ph. 302. 907. μὴ παυομένες τῆς ἀναγωγίας Epist. * 1063. et 1457. Hip. 1065. et V. ἐπεὶ ϑρήνων καὶ γόων ἐπαύσατο 8. Al. 167. etc. πατρῴαν χάριν Med. 1211. πολλῶν μόχϑων ἐπαύ- 826. et Her. 242. χϑονὸς πατρῴας) caro Al. 941. παῦσαι λῆμ᾽ ἔχων τε- 1459. et Med. 835. cf. Hip. 1048. ϑηγμένον Or. 1625. παῦσαι πόνε jo a νόσῳ Med. 1364. εἰς πατρῴαν τᾶδε Med. 131 9. παῦσαι λέγεσα Hip. ov Hip. 1073. πόλιν varpgarv| 706. zcajcat λύπης An. 127]. ὄμ- 1297. cf. Iph. T. 453. Rh. 153.| ua παῦσαι δακρύοις τέγγων Iph. A, Bac. 1365. δίκα πατρῷος Sup.| 496. παῦσαι πλέκασα Lon. 1410. B. πατρῴᾳ λώβᾳ Iph: T. 21]. τρόμα παῦσαι Her. F, 697. παῦσαι av δόξαν Her. 396. ἔχϑραν λόγων τῶνδε El. 1123. παῦσαι ἀοι- »9av ib. 1002. et Her, Ε΄ 983.| δῶν Antiop. fr. XXXIII. 9. Tab- av τιμωρίαν El. 978. χάριτας, σασϑον ἤδη An. 692. ὥς σε πένϑες Jac ἐκτίνων Or. 453. ἀραῖς πα- Av'yp8 παυσαίμαν Iph. A. 1618. παύϑ € Sup. 150. παγαὶ πατρῷαι) σομαί σ᾽ αἰνῶν Or. 1161. 802 παύ- A. 1618. τιμὰς πατρῴας Her.| σεται χόλε Med. 93. παύσῃ ϑυμᾷ ib. πατρῴον δῶμα Or. 1595. et 1152. cf. Al. 65. dàe παύσομαι κα- o.c δώμασιν Her. F. 600. πα.-] κῶν Bac. 1357. παύσομαι ϑυμομένῃη Y μέλαϑρον An. 924. et Her. E.| E]. 1118. 3) pass. τὸ sóua Q8Xov et πατρῴων μελάϑρων El. 1323. réravrat lon. 675. émavrai διδὲς 9ov αἷμα Sup. 264. πρὸς ma-| ὁ ϑεὸς Epist. IV. ἐκ τρόχων πεπαυ- I" γόνυ Her. F. 79. πατρῴων va-| μένον Alop. fr. IV. 2. c£ "i 46. 
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τὸν πόνων πεπαυμένον Cresph. fr. I. 

3. cf. Tr. 524. νεογνῶν ἐκ τόκων 

πεπαυμένη El. 1108. πεπαύσεται 

ἀγνοῶν Epist. V. 
Ilavpoc. παύρων μετ᾽ ἄλλων Her. 

398. σὺν παύροις φίλοις Hel. 546. 

παῦρον γένος Med. 1087. 

Παυσίλυπος. τὴν παυσίλυπον ἄμπε- 

λον Bac. 771. 

Παυσίπονος δελείας Iph. T. 451. 

Πάφος, urbs Cypri. Bac. 404. 

Ilax»8v. λύπῃ παχνωϑεῖσα Hip. 803. 

Iláxoc σαρκὸς Cy. 379. 

Πεδαίρειν. γνωϑὲς πέδαιρε κῶλον Her. 

F. 819. πέλταν δοχμίαν πεδαίρων 

Rh. 372. Διρκαίων ἐκ τόπων νέες 

πεδαίρεσα Ph. 1034. πεδαίρϑεσα γεν- 

ναῖον πόδα Her. F. 872. 

Πέδη. πέδαις ἀχαλκεύτοισιν ἔζευκται 

πόδας Pi. fr. ΓΝ. βρόχοισι καὶ πέ- 

δαισιν St. fr. III. 5. 

Πεδιὰς ἁμαξιτὸς Rh. 283. 

Πέδιλον. ποτανοῖσι πεδίλοισι El. 460. 

ἐν πεδίλοις ἔχειν πόδα Meleag. fr. 

VI. 8. τὰ Σειρήνων ἐρόεντα πέδιλα 

Fr. inc. CLIV. 2. 

Tleó(ov. karáyaAkov ἅπαν πεδίον ἀτρά- 

arc Ph. 111. αὐτῶν πεδίον ἐμπλή- 

cw φόνα ib. 725. χλοεροτρόφον πε- 

δίον ib. 833. Πριάμε πεδίον Iph. A. 

355. πεδίον παρὰ ποτάμιον Bac. 872. 

$Aeypaiov εἰς πεδίον Her. F. 1194. 

πεδίον πυρὶ μαρμαίρει AT. fr. XXXIII. 

2. Τροίας πεδίων ἀπέβησαν Hec. 142. 

πεδία λιπαίνειν ib. 454. Θρήκης πε- 

δία ib. 1142. σκόπει πεδία Ph. 101. 

ὑπὲρ ἀκαρπίτων πεδίων Σικελίας ib. 

219. πεδία πίμπλασϑ᾽ ἁρμάτων ib. 

5295. πεδία πυροφόρα ib. 646. πε- 

δία ἐξεπίμπλασαν φεύγοντες ib. 1479. 

πεδίων δαπέδοις Al. 594. σύγχορτα 

ναίω πεδία An. 17. rmXepà πεδία 

ib. 891. τῶν ἱπποβότων Φϑίας πε- 

δίων ib. 1931. καλλίπυργα πεδία 

80}. 618. πλήρη πεδία πολεμίας χε- 

ρὸς Rh. 286. τὰ κλεινὰ πεδία Φρυ- 

γῶν Tr. 768. πεδίων ἄπειροι Hel. 

1048. ἄβροχα πεδία kapmoQópa τε 

ib. 1501. ἀντίπορϑμα ἠπείροιν δυοῖν 

πεδία lon. 1586. πεδία εὐδαίμονα 

Meleag. fr. I. 2. 
Πεδόϑεν. Tr. 98. 
Πέδον. εἰς Τροίας πέδον Or 521, οἵ. 

ΤῈ} IO 

An. ll. et 58. κάρπιμον πέδον Or, 
1086. νήματα ἵετο πέδῳ 10. 1438, 

ϑὲς ἴχνος πέδῳ 10..1440. cf. Ph. 843. 

πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιτροφᾷ πέδον 

Med. 666. ὄμνν πέδον γῆς ib. 746. 

Τυρσηνὸν πέδον ib. 1359. πέδον χϑο- 

νὸς Hip. 1025. ὦ πέδον Τροιζήνιον 

ib. 1095. τόδ᾽ ἐκλιπᾶσα πέδον Am. 

314. Φοίβε πέδον ib. 1086. et Iph 

Τ. 972. ὦ πάτριον ἐμὸν πέδον Sup. 

365. πέδον γᾶς ib. 829. ῥί TEL 

πέδῳ πεύκην Iph. A. 39. ποίας πᾶ: 

τρῴας γῆς ἐρημώσας πέδον ; ΒΠι. 278, 

γαίας εἰς μελάγχιμον πέδον ib. 962 

ἐν πέδῳ κοίτας ἔχειν Tr. 494. ἄ ἄ 

τον πέδον Bac. 10. πρὸς πέδῳ πὲ 

πτώκατε ib. 605. Αἰγύπτϑ πέδον Hel; 

9. πέδον Σπάρτης ib. 57. 8 

τίκτει τέκνα lon. 542.  ásporeo πεδὶ 

Her. Εἰ. 52. et Er. fr. XIIL. 1. γῆ 

πατρίδος οἴχεται πέδον; Her. F. ἫΝ 

Ζηνὸς πέδον ib. 1304. ἐν κραταιλέι 

πέδῳ ΕἸ. 534. ξηρὸν πέδον (δὰ E! 
XVII.7. γῆς πατρῴας πέδον ΠΝ 

fr. 1.1. ἐκ ἔτι τᾶ ϑρέψαντος ἥδιο 

πέδον Phoen. fr. III. 3. ἐς Θήβης πὲ 

δον Phry. fr. I. 2. 4 

Πεδόσε Bac. 137. et 600. ΠῚ 

ΤΙεδοτιβής. ὄχον πεδοτιβῆ Med. 112: 

ὁ πεδοτιβὴς σφαγεὺς Rh. 254. LI 

δοτιβεῖ ποδὶ Hel. 1532. εὕδομεν . 

^ 

n. 
[ 

δοτιβεῖς Rh. 763. 8 πεδοςιβὴς 

φὸς ϑάλασσα St. fr. III. 3. 

ἐπὶ γαίας πόδα πεζεὶ Πεζεύειν. € 

Al. 872. " 

Πεζὸς Rh. 437. 
bo ἢ 

Πειϑαρχεῖν. πειϑαρχδσά σοι Iph. 4 

1120. y 
Πείϑειν. πείϑει epary Hec. A3 

πεῖϑε ib. 340. ἕν᾽ ἦ ποτε πείϑειν 

τις βόλοιτο ib. 819. πείϑεε 'Opést 
μητέρα κτεῖναι Or. 29. πείϑειν δῶ] 

καὶ ϑεὸς, λόγος Med. 964. i9 

τὸς πέλας τόλμῃ κακῇ Rha. fr. H. 

πόλιν πεῖσαι Or. 704. κρυφίαις &Uva 

πείσας ἄλοχον ᾿Ατρέως El. 729 

ἂν πίϑοιμι γαΞτέρα Bel. fr. XVI 

12. ὐπὸ ἀξίωμα----τὸ σὸν πείσει H 

904. τίνα δοκεῖς πείσειν τάδε; ᾿ 

1205. ete. 2) med. πείϑομαι Or. Hj 

et πείϑομαί σοι ib. 110. ἤν yt 4 

ϑῃ τοῖσι c8 σοφωτέροις Hec. 399 i 

πειϑόμεφϑ᾽ ἅπαντα Or. δ92. φίλ! 
*y 



IEIP IIEAA 

ἐν 8 πείϑεσϑε, τοῖς δὲ πράγμασιν 
Up. 747. πείϑεσϑαι εἴϑισμαι σέϑεν 
ph. A. 726. πειϑώμεϑ' αὖτις πα- 
fpa ib. 1011. (ubi pro activo po- 
itur) πατρὶ πείϑεσϑαι χρεὼν παῖδας 
dop. fr. III. 2. cf. Ar. fr. XVII. 
υναικὶ πείϑα μηδὲ rà ᾿ληϑῆ κλύων 
Πρ ἔν. VIII. 9. τί σὺ τῷδε πείϑεσϑαι 
έλλεις ; ΤΩ]. fr. X. σύριγγι πει- 
ὄμεναι ποιμένος Hel. 1499. πέποι- 
ἃ μέντοι ματρὶ, k8 πέποιϑ᾽ ἅμα Ph. 

τῇ σῇ πέποιϑα χειρὶ δεξιᾷ μόνῃ 
L 1118. πέποιϑας ἤδη πολεμίας 
mkévat; πέποιϑα Rh. 330. sq. ὅσ- 
lc ἐλπίσι πέποιϑεν αἰεὶ Her. F. 100. 
τονδαῖς πεποιϑὼς Ph. 603. κυσὶν 
πποιϑὼς Hel. 153. 98 μοι Hec. 
J2. cf. v. 842. et Or. 1101. z9o7 
» δῆτά μοι τι Or. 92. ἐπικηρυκεύ- 
ἴσιν ἐκ ἂν πίϑοιο Med. 730. ἐκ 
, πιϑοίμην τοῖσι σοῖς κόμποις Hip. 
lU. τότῳ πιϑόμενος Or. 593, πεί- 
"μαι σοῖς λόγοις ib. 1670. etc. 3) 
18$. συμβόλοισι τοῖς σοῖς πέπεισμαι 
"μὸν ἘΠ. 578. ἐννύχοις πεπεισμένη Πεῖσμα. ποντίοις πείσμασι Hec. 1080. &lpow; Hel. 1906. ὅσαι 'Ep. ἐκ) πλεκτὰς πεισμάτων ἀρχὰς Hip. 762. ᾿εἰσϑησαν vóup lph. T. 970. zi|Ileséov. ᾿πειςέὸν πατρὸς λόγοις Hip. ! τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆῇς λόγοις Iph. A.| 1182. cf. Iph. T. 118. 40. ψεύδεσι μύϑοις πεισϑεὶς ἀλό- Πειςτήριος. λόγες πειτηρίεις εὕρισκε Iph. ! Hip. 1288. γυναικὸς βαρβάρε) T. 1053. 
σϑεὶς λόγοις An. 871. cf. Med. Πελάγιος. πελάγιος κλύδων Hec. 701. in. 192. et Iph. 1:574. «ei | «σευχάκῶν πελαγίων Hip. 1278. πε- 'ticat δίκῃ Iph. T. 968. Aayíac ἐς ἀγκάλας Hel. 1068. et πε- ϑώ. πειϑὼ, τὴν τύραννον ἀνϑρώχοις λαγίες ἐς ἀγκ. ib. 1452. 
'μανϑάνειν Hec. 816. πειϑὼ εἶχον Πέλαγος. ἅλιον ἐπὶ πέλαγος Hec. 938. póc Iph. A. 104. πειϑὼ διαφϑεί-) cf. v. 950. et An. 1013. ὑπὲρ πελά- σα τῆσδε Tr. 907. τίς τῶδε πειϑώ; γες----νοτίας ἅλμας Hip. 149. κακῶν . 802. 2) Πειϑὼ, nom. propr. πέλαγος ib. 822. Sup. 824. et Her. Ὁ, Suada, Antig. fr. II. 1. F.1088. ὅταν ἡ---ἐν πελάγει πόλις γᾷν. ἐν πλησμονῇ τοι Ἱζύπρις, ἐν] Rh. 247. πέλαγος Αἰγαίας ἁλὸς ΤΥ. ὥντι δ᾽ 8 Fr. inc. CLXIV. 88. et πέλ. Aly. móps Hel. 129. πέλα- γα. eic πεῖραν ἔλϑωμεν φίλων Her.| γος νήνεμον ib. 1472. ὁπότε πελάγεσι Ü. τὴν πεῖραν εὐϑὺ λάμβανε Syl. διεδίφρευσε Or. 991. βαρβάροισι πε-- [| V. 2. λαβὼν πεῖραν Fr. inc.| λάγεσιν ναυσϑλέμενον Hel. 1226. XXVIII. 3. φίλων πεῖραν λαβεῖν Πελάζξειν. δεσποτῶν σκηναῖς πελάζειν und. CXIII. 2. Hec. 1289. ἐκ ποίας πάτρας 'EAXg- TT εἰ Χάριτες πειρῶσί με Ογ.] νικοῖσι δώμασιν πελάζετε Ph. 9286. 7. 2) Frequentius occurrit med. μὴ πέλαζε (act. sc. τὰ τέκνα) μητρὶ ρᾶσϑαι. πειρῶ &vopSày σῶμ᾽ ἐμὸν Med. 91. φοράδην---δῶμα πελάζει 

An. 1168. ὅταν---εἰρεσίᾳ πελάζῃ Σε- 
μϑντίοις ὀχετοῖς Iph. A. 766. εἰς 
ὄψιν πελάζειν Iph. T. 1212. Tap- 
Sévac αἰδέμεϑα ὄχλῳ πελάζειν Her. 
44. τοῖσδε δώμασι κοιράνα πελάζω 

μενοι Inus fr. VII. 7. ϑανεῖν πειρω- 
μένη Hip. 276. πειρωμένη νόσον 
πυϑέσϑαι τῆσδε ib. 282. γνώμῃ νι- 
κᾷν τὴν Κύπριν πειρωμένη ib. 1304, 
γάμον ϑεῶν τινος πειρωμένη Tr. 979. 
τοὐμὸν αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν πειρωμένη 
lon. 1526, κακῶν ἐλασδόνων πειρώ-- 
μεναι πόλεις Ph. 1025. Τυνδάρεών 
τέ σοι πειράσομαι πόλιν τε πεῖσαι ΟΥ. 
708. τῆς δίκης πειράσομαι Ph. 493. 
πειράσομαί ce προξενεῖν Med. 724. 
σώζειν Μενέλεων πειράσομαι Hel. 
1010. πειράσομαι παρϑένος μένειν 
ἀεὶ ib. 1014. ti—pnüev δόμοισι τῶν 
καλῶν πειράσεται Απέϊορ. fr. VIII. 
2. τῶν δεσποσύνων πειρασόμεναι μό- 
χϑὼν Hec. 1294. 3) pass. πεπείρα- 
μαι λίαν Cress. fr. V. 1. μὴ πεπει- 
ρᾶσϑαι καλῶν Bel. fr. XVI. 18. 

Πειρατήριον. φόνια πειρατήρια Iph. T. 
967. 

Πειρηναῖος πῶλος El. 475. 
Πειρήνη. σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ 
Med. 69. Πειρήνα, dor. Tr. 205. 

Iroíóa σὴν λαβεῖν πειρώμενος Fr. 
I. B. 41. φίλοις μὴ ἀδικεῖν πειρω- 
voc Hip. 997. τῶν τρόπων πειρώ- 
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Dan. 2. σιγῇ πελάζων. Hip. 1295]. 
τάφροις πελάζων καὶ νεῶν προβλήμα- 
σιν Rh. 213. ni ἐπέλασε Νείλῳ Hel. 
677. ὧδ᾽ ἐπέλασ᾽ Αἰγύπτῳ ib. 688. 
σὲ---πελάσειε δόμοις Med. 700. μὴ πε- 
λάσητ᾽ ὄμματος ἐγγὺς ib. 101. βρόχῳ 
δέρην ἐρανίῳ πελάσαι Al. 290. ᾿Ἐλέ- 
νην Ζηνὸς μελάϑροις πελάσω Or.1684. 

ϑανάτῳ πελάσεις Iph. T. 886. avro- 
σίδαρον ἔσω πελάσω διὰ σαρκὸς Hel. 
361. 80 ἐγὼ εἰς σὸν βλέφαρον πε- 

λάσω El. 1332. ὡς 8 τις ἡμῖν Aa- 
γαϊδῶν πελάζεται Or. 1279. πελά- 
ζεσϑαι τρατῷ Rh. 770. 

Πελάϑειν. τί ποτ᾽ ἃ πελάϑει σκοπός; 
Rh.557. εἰς φϑογγὰς---πελάϑειν ΕἸ. 

1298. 

Πέλανος. ἐκ δ᾽ ὄμορξον---ἀφρώδη πέ- 
λανον Or. 220. πρὸς αἱματηρὸν πέ- 
Aavov Al. 854. cf. Iph. T. 300. et 
Rh. 430. εἰ ἐθύσατε πέλανον lon. 
226. καλλίφλογα πέλανον ib. 707. 
πελάνῳ μελίσσης δεδευμένα Cress. fr. 
ΙΧ. 6. 
δόμων Er. fr. XVI. 1. σοὶ χοὴν πέ- 
λανόν τε φέρω Fr. inc. CLV. 2. ἀμ- 
πλακίαις ἀϑύτων πελάνων Hip. 147. 

πελάνων φλόγα 'Tr. 1068. ἄφλεκτοι 
πέλανοι Hel. 1350. 

Πέλας. αὕτη πέλας σα Hec. 480. πέ- 
λας ἐγὼ 10. 524. παρᾶσα πέλας Or. 

208. πέλας ςείχοντα ib. 875. Sa- 
váce πέλας βεβῶσι ib. 1044. πέλας, 

δωμάτων ib. 1214. 
1314. πᾶς ric αὑτὸν r8 πέλας μᾶλ- 
λον φιλεῖ Med. 86. τοῖς ἐρῶσι τῶν 
πέλας Hip. 441, βαῖνε λευτήρων πέ- 
λας Tr. 1039. δίκαιος τοῖς πέλας 

Her. 2. τάδ᾽ ἀγχόνης πέλας 1b. 247. 
ἔλϑω τῶν ἐμῶν κακῶν πέλας ; Her. F. 
1109. πέλας γραμμῆς El.955. συμ- 
φορὰς τὰς τῶν πέλας διαιρεῖν Alemen. 
fr. XII. 1. τῶν πέλας μᾶλλον φρο- 

νεῖν Bel. fr. XXIII. 1. πείϑειν τὰς 
πέλας τόλμῃ κακῇ Rha. fr. II. 06. εἰ, 
τρέφοι rà τῶν πέλας Fr. inc. CCXIV. 

Πελασγία Or. 958. Sup. 368. Iph. A. 
1498. et Her. F. 464. 

Πελασγικός. Πελασγικὸν λεὼν Her. 
317. ἐν "Apya τῷ Πελασγικῷ Or. 
1601. cf. Ph. 205. Πελασγικὸν spá- 

l / , , , 

πολύν μοι πέλανον ἐκπέμπει, 

πέλας φόνε Ph. 

ΤΠ Δ. 

πάχαι Πελασγοὶ 1b. 931. Πελασγὸϊ 
"Apyoc ib. 691. et 1296. κατὰ Πε- 
λασγὸν ἕδος ᾿Αργείων ib. 1247. 

Πέλεια. πελείας ὠκύτητ᾽ ὄχ ἥσσονει, 
Bac. 1088. πτηνὸς κῶμος πελειῶν 
Ion. 1197. ἡ" 

Πελειάδες, columbz. An. 1141. 
Πέλειν, verb. poét. i. q. εἶναι. ὡς Sa 
vóvrev ἐδαμδ νίκη πέλοι Ph. 1473, 
δεινή τις ὀργὴ καὶ δυσίατος πέλει led. 

520. κοιράνοισι γαμβρὸν πέλειν. 
198. ἅτ᾽ £v νεφέλαισιν ἄφρων ^ 
ταις ἀριϑμὸς πέλει Her. F. 668. ἀἁ 
τρέκεια ἄριτον ἀνδρὸς ἐν πόλει ua 
πέλει Alcmen. fr. III. 2. πολλὰ 
εὔπορ᾽ ἀνϑρώποις πέλει ejusd. fr. 
2. ὁ βίος---πόνος ἔργῳ πέλει Fr. 

τράπεζ᾽, ἀπόντων τῶν 
yov, φάτνη πέλει Fr. inc. B. 24, 

Πέλεκυς. πέλεκυν ἐξᾷρασ᾽ ἄνω 
1279. πέλεκυν ἐχ ὑμνήσομαι Tr. 
πικρᾶς πελέκεως τομᾶς σᾶς El. 
cf. v. 279. et 1160. τμηϑεῖσα X 
βων πελέκει---κυπάρισσος Cret. fi 
7. πελέκεως δίτομον γένυν Me 
fr. VI. ὃ. πέλεκυν ἐν χεροῖν ἔχ 
Tel. fr. XVI. 1. πελεκέων γνάϑοι 
Cy. 394. r 

Πελιάδες κόραι Med. 9. et 504. 
Πελίας, 1) rex Colchorum. Med. 
486. et 734. 2) pater Alcestidi 
Admeti uxoris. ΔΑ]. 38. 83. et 437. 
3) pater Acasti. Tr. 1128. La 

Πελλαῖος γέρων Epist. III. Πελλαῖς, 

νεανίσκοι Epist. 1. cf. Epist. IV. — 
Πέλλη, nom. urbis. Epist. I. | 
Πελοπίδαι, posteri Pelopis. Iph. Ἵ 
985. et 1415. Tr. 706. et Hel. 12: 
1280. et 1445. p 

Πελόπιος. χώρας Πελοπίας προνώπιο 
Hip. 374. Πελοπίαν χϑόνα Sup. 18 
cf. v. 263. et Meleag. fr. I. 1l. -X& 

aia» Πελοπίαν Ion. 1591. 
Πελοπόννησος 'Temen. fr. XVII. — 
Πέλοψ, filius Tantali. Or. 11. Ὁ 
991. et 1441. Med. 684. Sup- 
Iph. A. 473. et 1233. Iph. T. 1.8 
et 823. Tr. 1099. Her. 208. et 217; 
Hel. 394. et Tel. fr. I..1. E 

πολλὰ πελταΞτῶν τέλη Edi 

We 

ὶ 
L 

ἸΠελταςήῆς. 

31l. 
Πέλτη. ζαχρύσϑα Θρᾳκίας πέλτης 1 ! τευμα Ph. 107. 

Ἰϊελασγιῶται Ar. fr. II. 7. 

Πελασγύς. ψήφῳ Πελασγῶν Or. 855. 
Al. 501.. πέλτη ἐπ᾽ ὦμων---ἔλο ; 

Rh. 305. vid. etiam v. 371. 410... οἱ 
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:|Hevésznc Her. 639, et Phry. fr. VIL. 
Πένης. μ᾽ ἔφερβε σὸς δόμος πένητα 
Or. 868, πένης ἐδὲν εὐγενὴς ἀνὴρ 
Ph. 445. πένητα φεύγει πᾶς---φίλος 
Med. 561." πένητα χρητὸν---γαμβρὸν 
πεπᾶσϑαι An. 641. σοφὸν, πένητα 
εἰς τὰς πλεσίος ἀποβλέπειν Sup. 177. 
ὁ πένης ἔχων ἴσον ib. 408. πένης 
λαὸς 20], fr. VI. 1, cf. v. 5. et 7. 
νεανίας TE καὶ πένης σοφός S ἅμα 
AvffroXIV à βέλομαι πλοτῶντι 
δωρεῖσϑαι πένης Fr. inc. CXXXIV. 
l. πένητα ναίειν Fr. inc. B. ]. 8. 
χρημάτων πένητες El. 38. πένητας 
δδεὶς βέλεται κτᾶσϑαι φίλος Ib. 1131. 
πένητας εἰς δόμας 1. 1139. ἐν πένητι 
σώματι ib. 372. 

Πενϑεῖν. πενϑεῖν τύχας Med. 268. 
φϑιμένην τὴν βασίλειαν πενϑεῖν Al. 
82. μὴ λίαν πένϑει ib. 809. à πεν- 
ϑεῖν μὲ σὴν ψυχὴν χρεών; Iph. A. 
1442. mevS8vra δεσπότην ὁρῶν Al. 
754. ἑνὶ λόγῳ πενϑήσατε γεκρές τε 
«gue Her. F. 1391. 

Πενϑερός. “Αιδὴν νομίζων πενϑερὸν 
Her. F. 484. τὸν λόγῳ σὸν πενϑερὸν 
ΕἸ. 1286. πενϑερὲς ἀνωφελεῖς λαβὼν 
Hip. 686. λιπὼν πενϑερὸς Her. F, 
14. 

τὸ νέρϑεν εἰς φάος τόδε: Al. 1142. 
(v. 458. ἀπ’ ἐμᾶς τόδε παιδὸς πέμ.--: 
tre Hec. 99. πέμψον μοι τήνδ᾽ à-| 
᾿αλῶς διὰ «ρατᾷ γυναῖκα ib. 889. 
μψον ue χώρας τῆσδ᾽ ὅποι προσω- 
ὦ An. 923. πέμψον φῶς ψυχᾶς 

' inc. CLV. 9. ἀΐδᾳ πέμψας (sc. Πενϑεὺς, rex Thebarum, a matre dis- ' κασίγνητον) Iph. T. 159. φόβον) cerptus. Bac. 44. etc. wyac ἔσω ib. 1308. λόγες πέμψασ᾽ Πεγϑήρης. δακρυόεσσαν ἱεῖσα πενϑήρη » Or. 122], διὰ λαμπρὸν αἰϑέρα! Ph. 327. καρᾷ ξυρήκει πενϑήρει ΤΥ. ψασά με Iph. T. 30. πέμψω Aó-| 14]. 
ς Κρέοντι Shp:357. ἐσέ «or spa- Πενϑήτρια Hip. 805. jat πέμψωσι Savárowi El. 484. τί Πένϑιμος. ἐπ’ ἀνδρὶ πενϑίμῳ Sup. ῆ 1056. κερᾷ πενϑίμῳ Or. 458. et ΑἹ. πέμψομαί γε ϑυγατέρα 515.ct πένϑιμοι kepat Sup. 973. πεν- εἰς ᾿Αϑήνας πέμψομαι Θη- ϑίμος ςεναγμῶν εἰσβολὰς lon. 676. » ἄπο Her. Εἰ, 1421. πέμπομαι γήρᾳ πενϑίμῳ ΑἹ. 625. πενϑέμων ' An. 504. νᾶσον ἁλιήρει᾽ δακρύων Ph. 1078. ᾷ πεμπομέναν Hec. 466. ἐνταῦϑ᾽ Πένϑος. πένϑος μεγάλως τόδ᾽ ὁρμᾶται ᾿μφϑη --κχρυσᾷ φύλαξ ib. 772. διό-] Med. 183. κρυπτῷ πένϑει Hip. 139. /Savára πεμφϑεῖσα τελευτὴ Fr. inc. πένϑος ϑεόϑεν καταληπτὸν ib. 1347. iX. 7. etc. πένϑος ἡμῖν ésv Al. 821. ὡς ἄρτι "TOC. πέμπτην φυλακὴν Rh. 543. TÉvSsc τῦδε γεύομαι πικρῷ ib. 1079. ὃ πέμπτον, SC. γράμμα "T hes.| διπλᾶν πένϑος δαιμόνων ἔχων Sup. 

1035. παίδων ὑπὸ cév9ec ib. ΤΕ διαλλαγὰς, ὧν πένοιτο γῆ ὥς σα πένϑος λυγρᾶ παυσαίμαν Iph. » 210. ϑοίνην πένεσϑαι ἘΠ. 785. Α. 1618. Θρῃξὲν πένϑος τολυπεύσας ἔνεσϑαι οἷοί τε Aut. fr. ΠῚ. 7. ἐν] Rh. 744..et 751. ὅπως μὴ πένϑος πένεσϑαι ἐςὶν ἢ τ δ αν rri X| εἰσοίδει δόμοις Bac. 367. ὦ πένϑος ERUIL 16: τὸν χρυσὸν δῦναι zz-| d μετρητὸν ib. 1242. ὑπὲρ τὴν ἀξίαν νοις Hec. 1220. , τὸ πένϑος αἴρεσϑε Her. F. 147. 
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πένϑεαι γαίας Ph. 814. πένϑη μέ- 

yia δακρύων καρπόμεναι Hip. 1427. 

νεκύων πένϑεσι Al. 102. ὠὦ μακρὰ 

πένϑη ib. 898. Τροίαν ἄγει εἰς πένϑη 

| 634. 

HEPAZ 

ἥσσονες ἦμεν τῇ πεπρωμένο 
Hel. 1676. πεπρωμένοις ϑεσφάτοισι 
Iph. T. 1438. rà πεπρωμέν᾽ à) ὑπερ- 
βαίην ποτ᾽ àv Ion. 1388. 

Πεπτός. πεπτὰ kai κροτητὰ Cress. fr. δαίμων Rh. 883. 
IX. 5. , ^ , , L2 S 3} 

Πενία. σοφὸν, πενίαν εἰσορᾷν τὸν ὄλβιον 

Sup. 170. πενίᾳ σὺν οἰκτρᾷ Her. F. 

304, ἔχει νόσον πενία ἘΠ]. 706. πενία 

δύτηνον μὲν; x. r. X. ΑΙοχ. fr. Χν. 8. 

Zr, ϑάλλει πενία Ar. fr. XXIV. 2. 

ἐκ ἔσει Πενίας ἱερὸν ejusd. fr. XXV. ]. 

πενία σοφίαν ἔλαχε ῬΟΙΝ. ἄς ν, ὦ. 

δεινὸν πενία Fr. inc. LIII. 3. 

Πέρα. ϑαυμάτων πέρα Hec. 714. et 

Iph. T. 839. μή ye πέρᾳ wpop. 

τῶνδε Hip. 504. ἐμοῖ 8 ϑέμις M 

πέρα ib.1033. kcups πέρα Sup. 745. 

πέρα δίκης Iph. A. 397. μηδ᾽ ἐρωτή- 

σῃς πέρα Iph. T. 554. μύϑων mépa 

ib. 900. εὐτυχᾶμεν 8 πέρα Ion. 264. 

᾿Ατλαντικῶν πέρα ópov Her. F. 284 

πέρα γε παϑᾶσα El 1186. οἱ μὲν 

πέρα ςέρξαντες, οἱ δὲ καὶ πέρα pur. 

τες Fr. inc. B. 45. ge 

Πέραϑεν Her. 83. 4 

Περαίνειν. περαίνει ἐδὲν 3j προϑὺ! 

Ph. 592. conf. Sup. 584. εὖ Rh. 

ὡς περαίνω πρᾶγμα καὶ χρησμὲς 

Ion. 1569. εἰς ἀνάτασιν δόμων 

ραίνει τὰ τοιάδε Dic. fr. VI. 4. 

ραινε Iph. T. 781. μὴ νῦν πέρ 

τὴν δόκησιν Or. 635. πέραιν, 

ἐ λέγεις ib. 1118. πέραινέ μοι ἃ 

Med. 701. cf. Ion. 1848, πέραι 

ὧν σ᾽ ἀνιτορῶ πέρι Ion. 362. d 

ὦ βιοτὰ, πέραινε Phi. fr. V. 1. 

περαίνων ἐλπίδα ; An. 1063.  xpnt 

póc Λοξίε περαίνεται Ph.1697. 98 

Περαιτέρω. ὡς μάϑης περαιτέρω, ΓΙ 

1675. ἐχίδνης καὶ πυρὸς περαιτέρι 

Anu. 270. ν r8r οἶδα, x8 περαιτέρ 

Πεντήκοντα. πεντήκοντ᾽ ἄμοιροι τέκνων 

Hec. 421. πεντήκοντα Νηρήδων χο- 

ρὸν An. 1268. cf. Iph. A. 1056. Iph. 

T. 274. et 427. et Ion. 1081. πεντή- 

κοντα ναυσὶ Iph. A. 238. cf. v. 254. 

ναύτας πεντήκοντα Iph. T. 1347. τὸν 

πεντήκοντ᾽ ἀροτῆρα τέκνων Tr. 135. 

ζυγῶν πεντήκοντα Hel. 1548. σὺν 

παισὶ πεντήκοντα Ar. fr. I. 2. ὁ πεν- 

τήκοντα ϑυγατέρων πατὴρ ejusd. fr. 

LI. T. 
Πεντηκόντορος; SC. ναῦς Iph. "DEO. 

et Hel. 1428. ubi vavc addita est. 

Πεπαίνειν. πεπαΐνοντ᾽ ὀρχάτες ὀπωρι- 

νὸς Fr. inc. CLXIX. 2. ἢν πεπαν- 

΄ϑῇῆς Her. 160. 
Πέπλος. ἐν κροκέῳ πέπλῳ Hec. 468. 

dor ἐνθανεῖν γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ᾽ 

ἐμὴν ib. 246. ἀμφιϑεὶς πέπλοις κάρα 

ib. 482. συγκεκλεισμένη πέπλοις ib. 

487. πέπλων ἐντὸς ib. 1013. ἐν 

| πέπλοισι κινεῖ δέμας Or. 166. et sic! Iph. T. 247. περαιτέρω τὸ κάλλοι 

| porro; admodum enim frequens apud| ἢ μέσως, λαβεῖν Fr. inc. CLXVIE 

Eurip. hujus voc. usus est. 2 

| Πέπλωμα. πεπλώματ᾽ 8 ϑεωρικὰ Sup. |Iepgv, verb. περᾷ ijó ὑπὸ σκηνῆς 

; 97. δα ᾽Αγαμ- Hec. 58. εἰς ὀμμάτων 

͵ Πέπρωται. γῆμαι πέπρωταί σ᾽ ᾿Βρμιό- περᾷν Or. 512. δόμων ἔσω περᾷ 

; νην Or. 1654. τῇδε σφ᾽ ἐν ἡμέρᾳ Sa-| 1572. τίς ὅτος ἀμφὶ μνῆμα r8 

περᾷ; Ph. 147. ὑπώροφα μὲ 

περᾷν ib. 307. πυκνὴν βαίνων ij 

μόλις περῶ ib. 851. ποῖ περῶ 

988. γῆς ἔξω περᾷν φυγάδα Me 

272. χρῆν εἰς γυναῖκας πρόύσπολι 

d περᾷν Hip. 645. περᾷν δόμες 1 

782. δωμάτων ἔξω περᾷ Iph. Τ. 72 

cf. v. 1217. vósov τὸν πρὸς " 

περᾷν Rh. 427. πρὸς οἴκδε διὰ σ' 

δῆς περᾷ Bac. 212. γῆς περῶν ópl 

ματα Rh. 487. ἀωρὶ πόντϑ 

εὐρέως περῶντα Fr. inc. CLX 

oiópa πόλεις τε βαρβάρες περῶντ 

; νεῖν πέπρωται Al. 21. hinc. particip. 

πεπρωμένος. tic ἄρ᾽ ᾿Ιφιγένειαν 'EAé- 

νης νότος ἦν πεπρωμένοο ; lph. A. 

882. τὸν πεπρωμένον εὑνᾷ πόσιν 

"Tr. 340. σὺν χρόνῳ πεπρωμένῳ Ion. 

1582. à πεπρωμένοισιν ὀργίζῃ γάμοις 

Hel. 1662. cf. Melan. fr. VIII. 1. 

πεπρωμένη ἡμέρα Al. 145. τὴν πε- 

πρωμένην τύχην ib. 698. πεπρωμένην 

μοῖραν El. 1290. hinc πεπρωμένη; 

subst. fatum, Hec. 43. τὸ πεπρωμέ- 

voy δεῖ σ᾽ ἐκκομίζειν An. 1269. ἐκ 

à» δύναιο r8 πεπρωμένα πλέον Rh. 
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περῶσα τυγχάνει ὃό- 
v ἄπο Hec. 665. περῶσα ποταμίες 

αῤῥοὰς Rh. 919. i διὰ Kvavéac 
γέρασ᾽ ἀκτὰς An. 865. cf. Iph. T. 
M. δόμων ἔξω πέρασον Iph. A. 
333.  AcXó8c περάσας Ph. 987. 
ipácac ἡμέραν An. 102. περάσας 
ἴλον αὐλώνων βάϑος Rh. 112. πε- 
ἰσὰς ναυσὶ πόντιον σόμα ib. 430. 
vog περάσας πγευμόνων διαῤῥοὰς 
|: inc. CXXXV. πῶς περάσει σκό- 
mac Rh. 1106. ἐκῶν ὄχοισιν εἰς ὄρος 
Ἰράσομεν Bac. 191. 
oa», adverb. πέραν Πόντε καὶ ró- 
pr ᾿Ατλαντικῶν Hip. 1058. ὑψικό- 
pv πέραν βαίνασ᾽ ἐλατᾶν Al. 588. 
Ῥαν διελάσαντες ἀλλήλων ὄχες 
Mp. 6706. πέραν Ἕβρον Her. F. 

Dac. πέρας ποῖ κακῶν προβήσεται; 
fM. 510. πέρας ἐδὲν τιϑεὶς ἀλγέων 
Ι. 893, πᾶ εἰς πέρας ἀερϑῶ; An. 
9. ἐκ ἔχων πέρας κακῶν ib. 1217. 
ρας ἐδὲν, μὴ διὰ γλώσσης ἰὸν Sup. 
9. ἐνθένδ᾽ 8ü£v ἐῤῥήϑη πέρας Iph. 
91. μακρότατον πέρας εὑρεῖν Hel. 
53. 
ἄσιμος Fr. inc, XXXVIT. 1. 
'yauoc, arx Trojana, vel tota urbs. 
h. A. 773. et Tr. 1065. sepius in 
tr. occurrit ἸΤέργαμα, ut Or. 1389. 
1. 292. et 401. Iph. A. 589. 762. et 
76. Tr. 556. Hel. 391. etc, 2) 
itur etiam de arce quacunque, Ph. 
05. et 1183. 
Sev. πέρϑοντα Hip. 542. πέρσας 
ἄκρας πόλιν Iph. A. 778. δεσπότα 

τὰν ᾿Ιλιά- 
σκοπιὰν πέρσαντες ib. 032. δόμες 
rac ᾿Ατρειδῶν Tr. 461. Ἑλλάνων 
joc—0opl πέρσαν Hec. 909. πολ- 
| πέρσεις πόλεις Bac. 1333. Τρωάδ᾽ 
τέρσοι πόλιν An. 971. ὥὦμοσεν πό- 
| πέρσειν Sup. 499. ὃς ἐπ’ ἐμὰν 
uv ἔβα πέρσων Ph. 155. cf. v. 
22, Sup. 724. et Her. 934. 
5 l)cum genit. περὶ παιδὸς ἐμ 
Ὁ. 78. περὶ σᾶς ψυχᾶς ib. 177. et 

. αἵματος πέρι ib. 292, σοφίας 
tOr. 491. μακρῶν πέρι ib. 756. 
ὃς ἀναγκαία πέρι; ib. 772. 

το 

cé, 

IIEPI 

κασιγνήτα πέρι ib. 849. Ξτρωμνῆς 
πέρι Ph. 424. τυραννίδος πέρι ib. 
927. et Sup. 440. σιγὴν τῶνδε S4- 
σομαι πέρι Med. 66. etc. 2) cum 
dat. τί véov περί σοι; Iph. A. 43. 
περὶ σώματι ib. 1071. περὶ παρϑένῳ 
Hel. 1968, περὶ νώτῳ Fr. inc. CLIV. 
l. 3) cum. accus. περὶ γόνυ Or. 
1414. εὐσέβει περὶ ξένος Al. 1151. 
περὶ τείχη Án. 107. ὅσια περὶ ϑεὸς 
Sup. 367. etc. 

Περιάγειν. περιάγεσίν σε πρὸς ràpt- 
sepà Cy. 082. 

Περιαμπίσχειν Aóysc Med. 282. 
Περιβάλλειν. ἤδη με περιβάλλει σκό- 
roc Ph. 1462. ὃς τὸ Σάρδεων ἄτυ 
περιβάλλει κύκλῳ Bac. 463. ὀρόφῳ 
πτέρυγα περιβάλλει πέπλων Ion. 1143. 
σεναγμῶν με περιβάλλει νέφος Her. 
F. 1140. κύκλῳ περιβάλλοντες Iph. 
T.331. τῷδε περὶ βρόχες ἔβαλλε 
γόνασι (pro περιέβ. βρ. γ.) Bac. 619. 
cf. v. 1020. περίβαλ᾽, ὦ τέκνον Hyp. 
fr. III. ποῖος àv οἶκος---δέμας τὸ 
Seiov περιβάλοι τοίχων πτυχαῖς ; Fr. 
inc. CLVI. 2. μή μοι περιβάλῃς ἀ- 
vavópíav Or. 1031. πέπλοισι 'κρατὶ 
περιβάλω σκότος Her. F. 1159. δὸο- 
κῶν ᾿Ορέτην---χερσὶ περιβαλεῖν Or. 
372. et περιβαλεῖν χέρας---βεβῶσι ib. 
1044, cf. Ph. 1468. et An. 115. πι- 
Savóc αὐτὲς περιβαλεῖν κακῷ τινι Or. 
904. ἐν αἵματι τάζεσαν χέρα περι- 
βαλεῖν τέκνα Bac. 1103. τυραννίδ᾽ 
αὐτῷ περιβαλεῖν ἔμελλε γῆς Ion. 829. 
περιβαλεῖν σωτηρίαν Her. F. 304. 
περιβαλὼν πλευροῖς ἐμοῖσι πλευρὰ 
Or. 798. δολείαν περιβαλὼν Ph. 
197. roc&rov οἶκτον περιβαλὼν Iph. 
A. 934. περιβαλὼν βραχίονι Iph. 
T. 796. ἀϑίκτοις Lj crate πέ- 
πλοις χέρα ib. 709. — ἄνωϑεν περιβα- 
Nov κάτω χϑονὸς ΤΊ. 1248. δοραῖσι 
ϑηρῶν σῶμα περιβαλὼν ἐμὸν Cy. 329. 
φόβος εἰς τὸ δεῖμα περιβαλών μ᾽ ἄγει 
Hel. 819. πόσιν ἀπείρῳ περιβαλᾶσ᾽ 
ὑφάσματι Or. 25. τέϑριππον ἅρμα 
περιβαλᾶσα χάσματι Sup. 501. ὦ ῥα- 
δίοις ὅρκοισι περιβαλδσά με Iph. T. 

788. εἴσω pue περιβαλᾶσα δωμάτων 
lon. 1278. κύκλῳ περιβαλῶ (sc. τὸν 
Θάνατον) χεροῖν ἐμαῖν Al. 850. πρὸς 
σέρνα πατρὸς sfpva τἀμὰ περιβαλῶ 
Iph. Α. 6832. νεκρῷ Xerpà περιβαλεῖν 
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μ᾽ ἔα Ph. 1661]. φάρεα καὶ πλοκάμες 
περιβαλλομένα (i. e. ἔνη) Iph. T. 
1151. ὅταν κόσμον περιβάλησϑε σώ- 
μασιν Her. F. 334. 

llepiBAémew. περιβλέπων βίαν Ion. 
624. περιβλέπεσϑαι τίμιον ; Ph. 554. 

Περίβλεπτος. περίβλεπτος βίος An. 
89. περίβλεπτος βροτοῖς Her. F.508. 

cf. Iph. A. 429. 
Περιβόλαιον. Savára περιβόλαι᾽ ἀνήμ- 
μεθα Her. F. 849. σαρκὸς περιβό- 
λαια ἡβῶντα ib. 1269. 

ἸΠεριβολή. ἐς σκοτεινὰς περιβολὰς με- 
σῷ ξίφος Ph. 283. ἑπτάπυργοι περι- 
βολαὶ ib. 1085. ἐξελέξας περιβολὰς 

σφραγισμάτων Hip. 564. χειρῶν πε- 
ριβολὰς λαβεῖν Iph. T. 908. περιβο- 
λὰς εἶχον χϑονὸς "Tr. 389. ἀτοίχϑβεο 

περιβολὰς σκηνωμάτων lon. 1133. 
&às περιβολὰς Her. F. 562. 

IIepífBoXoc, 1) subst. óc ἤλθομεν σῶν 
περίβολον νεωρίων Hel. 1546. ἀντὶ 
περιβόλων λαΐνων Tr. 1141. ϑώρακ᾽ 
ἐχίδνης περιβόλοις ὡπλισμένον Ion. 

993. 2) adject. «£$sa περίβολα Iph. 
A. 477 

Περίδεσμα, rà Her. F. 1035. 
Περιδρομή. διῆλϑον ἑπτὰ περιδρομὰς 
ἐτῶν Hel. 782. 

Ilepéópouoc, 1) subst. irvoc ἐν εὐτόρ- 
vow περιδρόμοις Tr. 1197. 2) adject. 
περιδρόμῳ ἴτυος ἕδρᾳ El. 458. ὄρεσι 
περίδρομος, sc. χώρα Cresph. fr. XII. 
2. 

Περιεῖναι. ταυτὸ r8TÓ μοι περίεςτιν ἀπὸ 
παντὸς ἔργε Epist. IV. περιόντος σᾶ 
Epist. II. 

IIepiézew. 
Epist. III. 

Περιέχειν. ὁ περὶ χϑόν ἔχων (i. e. 
περιέχων X3.) αἰϑὴρ Fr. inc. CLXII. 
1 

ἐμὲ ὑμνῶν καὶ περιέπων 

ΠΙεριϊέναι (ab εἶμι). περιήει Epist. III. 
Περιϊτάναι. τοιάσδε περιέξτησεν ἀνϑρώ- 
ποις φόβε τοίχες Sis. fr. I. 87. περι- 
sücat κύκλῳ Bac. 1104. 

Περικαλύπτειν. περικαλύψαι τοῖσι πρά- 
γμασι σκότον Ion. 1522. 

Περικίων. πρὸς ᾿Αϑηνᾶς περικίοσιν 3α- 
λάμοις Er. fr. VI. 4. 

ΠΠερικλύζειν. ὕδατι χλωρῷ περικλυζό- 
μενὸν ᾿Ακροκόρινϑον Fr. inc. XCIV. 1. 

Περικλύμενος, nom. propr. ducis The- 
bani. Ph. 1164. 

ΠΕΡῚ 

Περίκλυτος. Ταφίων περίκλυτον dei 
Her. F. 1080. s 

Περικύμων. vács περικύμονος οἰκῆσα, 
ἕδραν Tr. 796. or 

Περιλείπειν. τὲς περιλελειμμένδε φίλων 
Hel. 433. dii 

Περινίσσεσϑαι. κυκλὰς ἁνίκα Καρνείε 
περινίσσεται ὥρα μηνὸς Al. 451. | 

Πέριξ. ὅτε πέριξ πύργος εἶχ᾽ ἔτι πτόλι! 
Hec. 1209. πέριξ Ἱζαδμείων “τέρα 

dj 
ἐπῆλϑον Ph. 705. cf. v. 717. πέφρα 
κται λαὸς ἅρμασιν πέριξ ib. 740. ἢ 
πέριξ ἔχει νέφος τοιῦτον, ὥστε---ἰϊ 
1821. πέριξ ἀφρὸν πολὺν καχλάζο, 
κῦμα Kip. 1210. εἰ πέριξ σ᾽ ἔχε 
τηκτὸς μόλιβδος An. 265. πᾶν πέρι; 

φρονᾶντες ib. 449. βωμὸν πέριξ νῇ 
σαντες ἀμφήρη ξύλα Her. F. 243. τὶ 
κυκλεῖ πέριξ πόδα ; El. 561. Ι 
ἑλίξας  Antiop. fr. XXXI. 2.99 

πέριξ ExovS. ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις ΕἸ 
1ης. 1. 2. 

Περιπεταννύναι. περιπετάσασα 
φίλιον Hel. 634. 

Περιπετής. ἐπειδὴ περιπετεῖς ἔχεις τύ 

xac Án. 983. δ 
Περιπίπτειν. αἰσχρᾷ περιπεσεῖν TUM) 
Hec. 498. cf. Cress. fr. VI. 1. 3 
τροῖσιν ἀλόχϑ περιπεσὼν πανυτάτοι 

Or. 867. ᾿ 
Περιπλέκειν. περιπλάκηϑι τῷ — Xotm 
πατρὶ Fr. inc. CLXVI. 2. ii 

Περίπλευρος. περιπλεύρῳ κύτει ἘΠ 
472. 

'Περιπλοκή. περιπλοκὰς λόγων ἀϑροΐσα 
Ph. 497. 

Περιπολεῖν. περιπολῶν καϑ᾽ "EAXGÜU 
Iph. T. 84. et 1455. λεύσσω φῶτ' 
περιπολᾶνϑ᾽ ἡμῶν sparóv Rh. 773: 

Περίπτυγμ᾽ ἀντίπηγος lon. 139]. 
Περιπτύσσειν. περιπτύσσων χέρας A 
351. et An. 418. πέπλοι δέμας πὲ 
ριπτύσσοντες Hec. 735. περιπτύξα 
γόνυ Iph. A. 992. περιπτύξας χέρα 
Med. 1206. ἊΝ 

Περιπτυχή. ᾿Αχαιῶν ναύλοχοι περ 
πτυχαὶ Hec. 1015. τειχέων mepurm 
xai Ph. 1366. περιπτυχαῖσι χέρα 
προσαρμόσας Sup. 815. ἐν φαειναῖ 

ἡλία περιπτυχαῖς Ion. 1516. 
Περίῤῥυτος. περιῤῥύτων ὑπὲρ----πεδίω, 
Σικελίας Ph. 217. ^q 

Περίσαμος, dor. pro quoc. ὁ φόνος πε 

ρισαμότατος Her. F. 1017. eed 
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spurmeípeu. 
όσον An. 167. 
Ρισσόμυϑος ὁ λόγος Alex, fr. 

Ῥισσός. περισσὸς ἀνὴρ Hip. 948. 
᾿; 448. 

“ἐρισσὲς τιμῶμεν Phi. fr. I 
Ἐρισσὰν Bac. 1195. 

igpuamà φωνῶν Sup. 459. 

ὑκαρδίῳ Hec. 579. 
ele τέκνον Tr. 735. 
Ρισσῶς. παῖδας περισσῶς ἐκδιδάσκε- 
|a. σοφὲς Med. 295. λαβᾶσαν 
γραν τάνδε---περισσὰν περισσῶς Bac. 
195. 
ριταδὸν An. 1137. 
βιτέλλειν. κατϑανόντοιν εὖ 
ἢν δέμας Or. 1066. 
1. 667. Tr. 1143. et 

περίςει- 
cf. Med. 1034. 

ἐχρῆν 

Ἰισεφὴς κισσὸς Ph. 654. 
hésvAoc. ἐν περιφτύλοις δόμοις An. 
() » 

μσώζεσϑαι Epist. IT. 
"τέμνειν. πᾶσαν ἐν ἔργῳ περιτεμνό- 
vov σοφίαν Lic. fr. I. ?. 
MrtSÉvat. 

jep/c. περιφερῆ σίβον χϑονὸς Ion. 
— δῶμα περιφερὲς ϑριγκοῖς Hel. 

M$opá. περιφορὰν ἕλκῃ δρόμον Bac. 
65. vid. not. ἐκ τῆς ὕπερϑε περιφο- 
p. Sis. fr. I. 31. 

Ü ἐκεῖσε kal τὸ δεῦρο περι- 
θεύασα Ph. 320. 

μι. τοῖς ξένοις τὰ 
vra σ᾽ εἶδον Cy. 270. 
ὄνη. χρυσοδέτοις περόναις ἐπίσα.- 

χρήματα περ- 

᾿ἐρισπᾷν. περισπάσας ξίφος Iph. T.| μὸν Ph. 812. 

περισπείρεσαν " AxeXge 

I ETP 

χρυσέαισιν συνερείδει 
περόναις κρυπτὸν Bac. 98. 

Πέρσειος. Περσείων οἴκων ἐπ᾽ ἀκτὰς 
Hel. 1480. 

XII. Περσεὺς, rex Argivorum. AI. 512. Iph. 
A. 1500. Hel. 775. Her. F. 3. et El. 

cf.| 459. 
περισσοὶ λόγοι Med, 819. 

"ἐρισσῶν παρὰ φωτῶν Bac. 429, τὲς 
(9. ἄγραν 

περισσὸν ἐδὲν 
érov$ac Hip. 437. cf. Sup. 791. 

τί περισσὰ 
ρονεῖς ; Fr. inc. XCVIL. 3. τῇ περίσσ᾽ 

ὦ περισσὰ τιμη- 

Περσέφασσα, Proserpina. Or. 962. et 
Ph. 690. vocatur etiam Περσεφόνεια 
Sup. 271. et 1022. et Ἰερσεφόνη Hec. 
138. et dor. Πέρσεφόνα Lon. 1442. 

Περσηΐς. ἐς εὐνὰς Νύμφας τᾶς Περσηΐ- 
ὃος Her. F. 801. 

Πέρσης. Περσῶν ἡλιοβλήτες πλᾶκας 
Bac. 14. 

Πέσημα. πέσημα Qotwía δορὸς Hec. 
099, Μυρτίλε πέσημ᾽ ἐκ δίφρε Or. 
1548, ἀδάμαςον πέσημα Ph. 643. 
ἐν λυγρῷ πεσήματι ib. 1429. ἀναΐξας 
πεσήμαϊος Iph. T. 315. rà Sparà 
πέσημα db. 1384. ὦ πεσήματ᾽ ἄϑλια 
Ph. 1095. πεσήματα δεριπετῆ An. 
653. rà Πενϑέως μέλαϑρα διατινάξε- 
ται πεσήμασιν Bac. 587. πεσήμασι 
séysye. EerJxXEJ- 4007... orhcyaiy πεσή- 
para ib. 1131. 

πέσεα δάϊα Ph. 1307. 
πεσσὲς προσελϑὼν Med. 68. 

ὥσπερ ἐν πεσσοῖς Sup. 409. πεσσῶν 
ἡδομένος μορφαῖσι πολυπλόκοις Iph. 
A. 196. πεσσῶν ὁμοίως διαφοραῖς Er. 
fr. I. 9. 

Πέταλον. ὦ ζαϑέων πετάλων---νάπος 
Ph. 808. ῥόδεα πέταλα Hel. 951. 
Kpókea πέταλα lon. 889. χρυσέων 
πετάλων ἄπο Her. F. 396. 

Πέταμαι. σμύρνης καπγὸς ἐς ὀρόφες 
Φοίβε πέταται Lon. 90. 

Πετεινός. πετεινοῖς γυψὶ Rh. 515. πε- 
τεινὰ Melan. fr. XXII. 5. 

Πέτεσϑαι. yv πέτῃ Bac. 332... dy— 
κώπας (genit. dor.), πετο- 

μένα δ᾽ ἔρωτος Hel. 673. 54ᾳ. ὁ πετόμε- 
νος---γοργοφόνος Fr.inc. CXXXVIII. 
ἃν ϑηρεύων πετόμαν Cy. 71. 

Πέτρα. μέλαινα πέτρα Mec. 1010. 
πέτρας ὀρείας παῖς ib. 1110. τὰν ἔρα- 
v8 μέσον καὶ χϑονὸς τεταμέναν πέτραν 
Or. 982. λάμπεσα πέτρα πυρὸς δικό- 
ρυῴφον σέλας Ph. 234. πέτραν παρ᾽ 
αὐτὴν Παλλάδος Hip. 30. ὠκεανᾷ 
τις ὕδωρ cáijsca πέτρα λέγεται ib. 
122. ϑερμᾶς ἐπὶ νῶτα πέτρας εὐαλία 
ib. 128. πέτραν ᾿Ασκληπιᾷ ἣν 1209. 
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λισσάδος πέτρας λιβὰς An. 584. 

ἁλίαν πέτραν ib. 538. Δελφὶς πέτρα 
ib. 999. ἐξ ἁλιβάτα πέτρας Sup. 80. 

ἔχει καταφυγὴν ϑὴρ πέτραν ib. 207. 
σκιώδης ᾿Ελευϑερὶς πέτρα 10. 789. αἰ- 

-ϑερίαν πέτραν ib. 987. ἀπὸ πέτρας 
πηδήσασα ib. 1017. cf. v. 1045. χάσμα 

εὐρωπὸν πέτρας Iph. Τ᾿. 026. κατα- 

ςύφλϑ πέτρας ib. 1429. Παγγαίε πέ- 

τραν Rh. 972. Tpoáoc ἀπὸ πέτρας 

caSdc Tr. 523. ἐς Αἰτναίαν πέτραν 
€y. 20. ἡ Σενίε---ὁπάργυρος πέτρα 
ib. 293. τῇ πυριξάκτῳ πέτρᾳ ib. 297. 
πέτρας τὸ λῆμα---ἔξομεν 10. 592. ἐκ 

κοίλης πέτρας Ion. 81]. Πυϑίαν πέ- 

τραν ib. 550. παρ᾽ ἀηδόνιον πέτραν 
ib. 1482. ἱέναι πέτρας ἄπο Her. F. 

320. ὦ IIvSíe δενδρῶτι πέτρα ib. 790. 

πέτραν δρῦν Antiop. fr. XXXI. 3. 
μή τις---ἐς πετρῶν ἔλϑῃ βολὰς Or. 59. 

πετρῶν ἀραγμοῖς (sc. ἐμαρνάμεσϑα) 

Ph. 1150. διδύμες ὁρίσασα πόντϑο 

πέτρας Med. 435. κυανεᾶν λιπᾶσα 

Συμπληγάδων πετρᾶν εἰσβολὰν ib. 

1264. cf. Iph. T. 124. 281. 355. etc. 
Σκειρωνίδες πέτραι Hip. 980. et Her. 

HHTA 

Πέτρος Med. 28. κορυφῆς ὑπερτέλλοντι 
δειμαίνων πέτρου Or. 6. μὴ πέτροι 
γένῃ; δέδοικας 10. 1520. ποδὶ μετα: 
ψαίρων πέτρον Ph. 1399, ἀφῆκε μάρ. 
μαρον πέτρον ib. 1410. ὡς ἄρ᾽ ἦσϑε 
πέτρος Med. 1279. ἁψῖδα πέτρᾳ 
προσβαλῶν ὀχήματος Hip. 1233. πέ 
τρον βάλλων An. 1184. πάντα κινῇ 
σαι πέτρον Mer. 1002. Σισύφειο! 

κτεῖναι πέτροις ib. 912. πέτρες ἐ 
χεροῖν ἔχων ib. 1477. ἔβαλλον ἐ 
χειρῶν πέτροις An. 1129. πέτροι 
καταξανϑέντες ὀξέων ῥαφὰς Sup. 50: 

σῶμα λευσϑῆναι πέτροισι Iph. A. 135€ 
cf. Iph. T. 318. 327. 332. et 1976 

πέτρες poxXevew Cy. 239. πέτροι 
λεύει μνῆμα λάϊνον πατρὸς El.398.| 

Πετρᾶν. πετρόμενος Ph. 1184. πετρε 
μένεος ϑανεῖν Or. 944. πετρθμέν. 
Ion. 1112. πετρωϑῆναι Or. 568, il 

Πέτρωμα. ϑανεῖν λευσίμῳ πετρώμα 
Or. 50. et 442. j 

860. κραυγὴ --πέτραισιν ἀντέκλαγξεν 
An. 1146. ὥσϑ᾽ ὁμαρτεῖν μοι πέτρας 
Iph. A. 1212. ἀνορόφοις εἶνται πέ- 

τραις Bac. 38. ἐπὶ Δελφίσιν πέτραις 

.ib. 806. πέτραις Καφηρίαις Hel. 1139. 
προσβόῤῥεε πέτρας lon. |l.  Kexpo- 
πίας πέτρας ib. 936. πετρῶν ῥίπτειν 

ἄπο Fr. inc. LXV. 2. 
Πετραῖος. erpaís λίϑα Cy. 400. πε- 
rpaiov σκόπελον Antig. fr. XVI. 3. 
πετραίαν χϑόνα Cy. 381. Νύμφαι 
πετραῖαι ἘΠ. 805. πετραῖον ἅλμα 
Ion. 1268. πρὸς πετραῖον λέπας Her. 
F.120. πετραίων ἀπ᾽ ἄντρων Iph. A. 
1082. 

Ilerpmpeóüc. Μακρὰς πετρηρεφεῖς Ton. 
1400. ἄντρα εἰς πετρηρεφῆ Cy. 82. 

Πέτρινος. πέτρινον ὄχϑον Iph. T. 290. 
πετρίνα πιδακόεσσα λιβὰς An. 116. 
mapa τὰς πετρίνας πόντα δειράδας Iph. 
"T. 1089. πετρίναις ῥιπαῖσιν Hel. 
1182. πέτρινα κρήδεμνα "Tr. 508. 
πετρίνων ἔξω μελάϑρων Cy. 489, ὑπὸ 
πέτρινα μύχατα Mel. 190. πέτρινα 
κατὰ ϑρύα ib. 1842. πετρίνοις ἐπιτὰς 
βάϑροις El. 706. 

Ilerpofgipüc. πετροῤῥιφῆ ϑανεῖν Ion. 
09 
“πὶ t 

Πεύϑεσϑαι. r&7' ἐμδ πεύϑῃ πάρα; Tp! 
Α. 1138. ὡς ἐπεύϑετο kpar&vrag Up, 
ΒΗ. 767. Reliqua, hinc formata; Yit 
in πυνϑάνεσϑαι. 

Πευκάεις. πευκᾶεν σκάφος Àn. 8647. 
Πεύκη. τμηϑεῖσα πεύκη Med. 4. τὴ 
ἐν "Ιδῃ πεύκην Hip. 1254. pire 
πέδῳ πεύκην Iph. A. 39. πεύκης & Ec 
Tr.298. πεύκης πανὸν Alcmen.t 
XIII. 2) dor. «coxa. πεύκᾳ ἐν Bp 
Tr.533. φλόγα πεύκας Bac. 146. 
plur. ἅπτεσι πεύκας Or. 1548. εἶ, 
παρὰ πεύκας Hip. 216. πεύκαις σι 
Πηλιάσιν Al. 918. εἰσφέρετε πεῦκι 
Τι. 351. πηδῶντα σὺν πεύκαισι Da 
307. ἀμφιπύρες ἀνέχων πεύκας 10. 

717. πεύκαισιν χέρας πληρδντες He 

F. 372. angi 

Πεύκινος. κορμὲς πευκίνες He 
πεύκινον δάκρυ Med. 1200. "T 

Πευτηρία. ὅπως πευτηρίαν Sou, 
μεσϑα ΕἸ. 885. des 

Πέφνειν. ὃς σὸν παῖδ᾽ ἔπεφνε An. 656. 
Πηγαῖος. πηγαῖον χέρνιβα ΑΙ, 9. 
πηγαίαις κόραις Rh. 929, yai. 

ἄχϑος El. 108. ted 

Πήγασος. ὦ φίλον μοι Πηγάσα πτερ, 

Bel. fr. III. — NN 
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᾿ηγή. ἐξ ὀμμάτων πηγαὶ κατεῤῥώγα- 
jv Al. 1071, conf. Her. F. 99. 450. 
it 1355. 
,ph. T. 

πηγὰς ἀμπαύει Opoae- 
ἐκχεῖτε πηγὰς ler. 

Ν 941. πηγαὶ ποταμῶν ib. 1297, 
᾿ἰηγὰς ποταμίας μετέρχομαι El. 56. 
ν.809. αὶ πρόσω πηγαὶ μελάϑρων 
ὥνδε lb. 78. πηγαῖσιν 8X ὑγραίνεσιν 
ὅδας Er. fr. XIII. 9, 
ηγνύναι. σκόλοψι πήξωμεν δέμας 
ph. T. 1480. κρᾶτα πήξασ᾽ ἐπ᾽ ἄκρον 
ὕρσον Bac. 1139. cf. ΕἸ. 898. ἄρϑρα 
ἐπηγέ μα Her. F. 1395. ἀμφὶ βε- 
fpown πηχϑέντας μέλη ὀβελοῖσι Cy. 
UI. ἁρμὸς πονηρὸς ἐν ξύλῳ παγεὶς 
Ir. lI. 12. τὲς κακῶς παγέντας 
Mac Iph. A. 395. l 

δάλιον. ὃς ἐπὶ κώπᾳ πηδαλίῳ τε ἵζει 
l 442. κατὰ πηδαλίων An. 480. 
ριζόντων---εὐναίων πηδαλίων Iph. 
. 432. 
ero Hel. 1552. 
ἄν. δεμνίων ἄπο πηδᾷ δρομαῖος 

ἵν 45. πηδᾷν δυστυχῆ πηδήματα 
263. ἐπὶ τὸν εὐτυχῆ πηδῶσ᾽ ἀεὶ 

ΠΗΜᾺ 

δόμων ἐξώπιος βέβηκε πηδήσασα ib. 
1059. 

Πήδημα. πήδημ᾽ ἐς ἅδε πικρὸν Hip. 
829. τὸ Τρωϊκὸν πήδημα An.1140. 
λυγρὸν πήδημα 'l'r. 750. ὡς τὸ μέλ- 
Xov καρδία πήδημ᾽ ἔχει Bac. 1287. 
spáviv πήδημα El. 861. δυστυχῆ 
πηδήματα Or. 263. : 

IIgkróc. πηκτῶν κλιμάκων Ph, 492. 
πηκτθ γάλακτος Cy. 189. 

Πηλείδης, vel dor. ac, filius Pelei, i. e. 
Achilles. Hec. 191. Iph. A. 229. et 
Rh. 371. 

Πηλεὺς, pater Achillis. Hec. 37. 383. 
et 534. An. 18. ete. Iph. A. 701. 
Iph. T. 369. et 375. Rh. 119. etc. 
Tr. 1127. et Hel. 97. 

Πηλιάς. Πηλιάδα kaS ὕλαν Iph. A. 
1048. τὰν Πηλιάδ᾽ ἀκτὰν Her. F. 
389. Πηλιάδες Θεράπναι ib. 370. 
πεύκαις σὺν Πηλιάσιν Al. 918. 

Πήλιον, nom. montis et 5ylve. Med. 3. 
Al. 599. An. 1278. Iph. A. 705. et 
1040. et El. 445. 

Πηλιῶτις. τὴν ἸΤηλιῶτιν εἰς Ἰωλκὸν 
Med. 484. 

πηδάλια ζεύγλαισι παρακα- Πῆμα. δεινὸν πῆμα Hec. 583. τὸ 
λοίσϑιον πῆμα, πήματος πλέον ib. 
1168. ἐν ἀρχῇ πῆμα Med. 60. δὶ- 
πλδν αὐτῇ πῆμ᾽ ἐπεςτρατεύετο ib. 1185. 

ovkec ib. 894. κατά γ᾽ ἐγκέφαλον 
δᾷ σφάκελος Hip. 1353. τί ὧδε 
fc ἄλλοτ᾽ εἰς ἄλλες τρόπος; ΤΥ. 

|^ τοῖς τρόποις αἱ τύχαι πηδῶσι ib. 
106. ἕνα Βάκχιος---λαιψηρὰ πηδᾷ 
᾿.. 717. £v9a πῦρ πηδᾷ ϑεῦ Bax- 
ἴον ib. 1125. τυραννίδα, ἧς μακραὶ 

αἱ πέρι πηδῶσ᾽ ἔρωτι Her. F. 66. 
τὰ ᾿πίσημα ὁ φϑόνος πηδᾷν φιλεῖ 
ὑπ X. 2. £y πεύκαινε Παρνασσὸν 
ἃ πηδᾷ Hyp. fr. I. 3. δοκεῖτε πη- 
M τἀδικήματ᾽ εἰς ϑεὲς πτεροῖσι; 
lan. fr. 111..1. αὐτὸν ὄψει πηδῶν- 
σὺν πεύκαισι Dac, 307. πρὸς ày-| 
Muct καὶ sépyotc ἐμοῖς πηδῶν ἀϑύροι 
n. fr. XI. 2. ἐν μέσῃ τῇ Yyasépi 
ϑῶντες Cy. 220. rà ϑεῶν---ἀντι- 
Duc πηδῶντ᾽ ἀνελπίςοις τύχαις Hel. 

M. τροχοὶ ἐπήδων Phi. 1901. διὰ 
Más νάπης ἀγμῶν τ᾽ ἐπήδων Bac. 
)2. τὸ Τρωϊκὸν πήδημα πηδήσας 
loi» An. 1140. τᾶσδ᾽ ἀπὸ πέτρας 
ήσασα πυρὸς ἔσω Sup. 1018. jj 

σμικρὸν πῆμα 1b. 1808. κρύπτει πῆμα 
Hip. 279. cf. v. 674. r0 ài τῷδε 
πῆμα φρίσσω πάλαι ib. 855. πήματος 
ἔξω ib. 1293.  9vpala πήματος σπϑ- 
δὴν ἔχων Al. 781. et 1017. cf. v. 517: 
et El. 291. ἐπὶ τοῖς πάλαι κακοῖς 
προσκείμενον πῆμα Her. 484, δικαίως 
τὸν ϑεμιφεύοντά σοι δράσειεν ἄν τι 
Tijua lon. 372. ὅσον μοι πῆμα---ἔφυς 
ib. 1272. πῆμα Ἑλλάδι ϑέλων γε- 
νέσϑαι Fr. inc. C. 1. ὦ κάκ᾽ ἐνεγκᾶ- 
σαι πήματα Hec. 167. νέων πημάτων 
8X ἅπτεται ἴθ. 675. τῶν ᾿Ατρειδῶν 
πήματ᾽ οἴκων Or. 965. ἕτερα ἑτέροις 
ἀμείβεται πήματα ib. 978. μή τις--- 
πήματα πήμασιν ἐξεύρῃ ib. 1257. ἃ 
τάδε μήσατο πήματα γᾶς βασιλεῦσι 
Ph. 806. πρὸς πεπραγμένοισιν ἄλ- 
λοις πήμασιν ib. 1848. ἀργὴ πημά- 
των Hip. 272. πημάτων üxocib. 600. 
εἰ τῶν ἐμῶν rt πημάτων ἐγνώρισε ΑἹ, 
967. πημάτων δοίης λύσιν An. 901. 
κακοῖς πήμασι κύρσας ib. 1172, τοῖς 
T8 voc8vroc πήμασιν διώλεσεν τὸν 
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συννοσᾶντα Sup. 2237. τἀκεῖ παρόντα Πιϑανός. 

πολλὰ πήματα ib. 686. 
ἅλις βάρος ib. 818. 

πήματα lph. A. 536. ἐπὶ πήμασι 

βροτῶν Iph. T. 415. ὦ μέγιτα πή- 
par ἐξειργασμένοι Rh. 808. cf. Her. 

960. διδάσκεις μ᾽; ἔνϑα πημάτων κυρῶ 

"Tr. 680. πολλῶν σοφιτὴς πημάτων 

Her. 993. τοῖς ἐκείνα πήμασιν νοσεῖς 

Hel. 102. παλαιὰ ϑρηνεῖς πήματα 

ib. 610, καέν᾽ ἀκόσῃ πήματ᾽ ἐξ ἐμδ 

ib. 1529. πημάτων κακὰς ὁδὲς lon. 
930. πημάτων ἄδην ἔχω ib. 975. 

ἀπότροπος γένοιό μοι τῶν πημάτων 
Her. F. 821. ἄποιν᾽ ἐμῶν πημάτων 
El. 1180. βρότειαι πημάτων ὅσαι 
τύχαι Antiop. fr. XXI. l. πημάτων 
λελῃμένον Dic. fr. XV. 1. 

IIgpaívew. πόσιν πημαίνει τις Hip. 
153. πημαίνειν βροτὲς Vr. inc. LXV. 
l. πημαίνεσα σὲ Med. 1398. ὅ, τι 
σὲ κἀμὲ πημανεῖ Iph. A. 525. 

Πηημονή. ὅστις ἦρξε πημονῆς Med. 1372. 

ἐξ ἐπακτό πημονῆς ἐχϑρῶν τινος Hip. 

318. ᾿ἀπὸ τέκνων σῶν πημονὴν εἴργοι 
ϑεὸς Al. 517. τίς αὐτὴν πημονὴ δα- 
μάζεται ; Scy. fr. I. 2. 2) dor. πη- 
(vá, ἐμοὶ χρῆν πημονὰν γενέσϑαι 
Hec. 680. φέρων πημονὰν ᾿Εριννύων 
Fh. 262. 

IIgypocóvg. πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνῃ Fr. 
ine; CLITI. 8. 

Πηνειὸς, nom. fluvii. 'Tr. 214. et Her. 
F. 368. 

Πήνη. ἐν δαιδαλέαισι ἀνϑοκρόκοισι 
πήναις Hec. 471. ὃς ἐμαῖς μυϑεύεται 

παρὰ πήναισιν lon. 197. 

πημάτων y 
τοιαῦτα τἀμὰ 

Iljxvc. λευκὸν ἐμβαλᾶσα πῆχυν cép- 

γοις Or. 1466. λαιὸν ἔπαιρε πῆχυν 
Her. 728. εἰς εὖρος τριῶν πήχεων 

Cy. 390. 
Πιαίνειν. ἡ γῆ τἀμὰ πιαίνει βοτὰ Cy. 
332. 

Πιδακόεις. πιδακόεσσα λιβὰς An. 116. 
Πίδαξ. ὀρειᾶν πιδάκων ἐν ῥοαῖς An. 284. 

Πιέζειν. πιέζει τἀγαϑῷ τὸ δυστυχὲς 
ΗΙρ. 6357. συμφορὰ ἑτέρες ἑτέρα πιέ- 
ζει A1. 897. τὴν τύχην λίαν πιέζειν 

-Sup. 249. νεϑετόμενος ἔρως μᾶλλον 
πιέζει St. fr. IT. 2. 

Πιερία Bac. 408. et 565. 

Πιερὶς Rh. 849. ἐννέα Πιερίδας Mecac 

Med. 832. conf. Iph. A. 1041. ἐν 
δέλτοις Πιερίσι Iph. A. 798. 

Πίϑος. ὥστ᾽ ἐκπιεῖν σε ὅλον πίϑον Oy. 

HIKP 

πιϑανὸς αὐτὸς περιβαλεῖν, 

κακῷ τινι Or. 904. πιϑανὸν λόγοι. 

Antiop. fr. XLII. 2. εἴπερ ἐπτὶν--᾿ 

ψευδηγορεῖν πιϑανὸν "Thy. fr. ILI. 2. 

3 de | 216. 
Πικρός. πικρὸν νότον Ph. 956. et Tr 

66. πικρὸς καϑέτηκε Ph. 963. mi 
kpóc πολίταις £siv Med. 224. πικρὲ 

πόσις πικρὸς Í 
Sowáropa El. | 

TUKpE- 

Iph. A. 955. 
ἀγωνιταὶ πικροὶ Ion. 1257. 
πικρὲς Her. F. 827. οἰκερὸς 

Hec. 1277. λύπην πικρὰν Or. 

πικρὰν βάξιν Med. 1374. πικρὰ 
Hip. 825. πικρὰν vavkAnptav.— 

258. πικρὰν σύγχυσιν βία An.-29V 

πικρὰν κλήρωσιν αἵρεσίν τε [Ms ἢ 

384. πικρὰν Φοίβε φάτιν δ. 8 

conf. Hel. 668. et Ion. 1325. συγγί 
veay πικρὰν Iph. A. 510. πικρὰ! 
πικρὰν ἰδδσα δυσελέναν ib. 1915. 8 

πικρὰν φλόγα Tr. 944. πικρὰν. 

ib. 441. πικρὰν βάκχευσιν 580. ὁ 

δαῖτα πικρὰν Ογ. 307. ἀλητεί 

κρὰν Hel. 940. πικρὰν ἤλυσιν 1 

F. 1041. πικρᾶς μὲν πελέκεως τομῦ 

σᾶς, πικρᾶς δ᾽ ἐκ Τροίας óós [9e 

El. 160. sq. πικρὰς τελευτὰς, 

Med. 1388. ὦ mupal γοναὶ 
1082. πικραὶ ὄψεις Sup. 945. 
ἐς ἀρχὰς βαίνεις Hel. 667. y! 

κραῖς ἀλγηδόσι Fr. inc. CXLV 

πικρὸν Séapa Or. 950. cf. Sup. 78: 

τῇ δίκῃ πικρὸν τᾶτο Ph. 530. ᾿ zuxp 

τόδε τοῖσι τὴν τύχην κεκτημένοι 

899. πικρὸν κῆδος Med. 400. sup 
λέχος Hip. 635. πικρὸν οἰκέρημα 

787. πήδημ᾽ ἐς ἅδε πικρὸν 10. 82. 

πένϑες γεύομαι πικρθ Al. 1072. ἃ 

σοι μηδὲν ἐνδῴην πικρὸν An. 224. - 

πικρὸν φίλων προσηγόρημα  parept: 

Sup. 802. πικρὸν φίλημα lph: ! 

679. δαλδ πικρὸν μίμημα Tr. 92. 

δίσκημα πικρὸν ib. 1121. πικρὸν. 

δυρμα ib. 1227. ἢ τὸ δέρμα σοι π᾿ 

κρόν ; Cy. 526. πικρὸν ὃν Her. 41. 

vid. not, τὸ σῶμ᾽ ἐξὶν πικρὸν Hel, 30. 

ζ 
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Ἱκρὸν ἀγώνισμα El. 987. γῆρας πι- 
ρὸν Aut. fr. 1Π|,11]. 
τνυ7΄Άαικὶ πρεσβύτης ἀνὴρ Phoen. fr. V. 
δὲν ἔται μοι πικρὸν Fr. inc. CLII. 6. 
| δῶρα πατρὸς σᾶ πικρὰ Hip. 1411. 
Dow ἂν ἡδέως, d σοι πικρά ; Bac. 813. 
λώσσης πικροῖς κέντροισι κλῃδονόμε- 
ot Her. F. 1288. πικρὰ ἀγγείλαι- 
I πικροτάτε xpvcü 

πικρότατον ὕπνον 
πικροτάτος δεσμὸς Bac. 

Jpórgc El. 1014. 
κρῶ τὰς κρείσσθς λόγες πικρῶς 
ἔρθσι τῶν ἐλασσόνων ὕπο An. 180. 
ἱκρῶς πατρὸς φόνιον αἰτήσει δίκην 
viov ib. 1003. πικρῶς νιν ϑέραπες 
yov ἐκ $óve Sup. 702. πικρῶς ἐδεέ- 
σα Tr. 904. πικρῶς ἂν οἶμαί γ᾽ 
γγελεῖν τὸς σὸς λόγες Hel. 455. 
ἣν τύχην οἴσει πικρῶς Ion. 610. 
t φίλ᾽ εἰσορᾷ πικρῶς ib. 613. 
ἱπλάναι. ἐκ ἂν δυναίμην μὴ «£yov- 
ἐπιμπλάναι Fr. inc; XI. 1. πεδία 
᾿πλασϑ᾽ ἁρμάτων Ph. 525. 
ἱπράναι. ναῦς πιμπράναι πυρὶ Tr. 
|^ πιμπρᾶσι μυχός; ib. 299. cf. v. 

0. πίμπρησιν οἴκες ib. 8938. πιμ- 
vat Πριάμε ἄτυ ib. 1200. πίμπρη 
ἢ, 527. πίμπρη---Λοξίο χρητήρια 
974. πίμπρα Syl. fr. IT. 2. ἐπίμ- 
ας Ἐρεχϑέως δόμες Ion. 1293. 

τὰ 

πικρὸν νέᾳ 

ΠΙΠΤ 

vid. not. εἰς ἀηϑίαν πίπτει Hel. 496. 
ὅσοι εἰς ἔρωτα πίπτεσιν And. fr. XII. 
l]. ἃ εἰς ἔριν πίπτοσιν ἀνϑρώποις Pal. 
fr. II. 8; ἐξ ἐλπίδων πίπτοντας ὑπ- 
ríec ὁρῶ Inus fr. XVI. 5. πρὸς τὸ 
πίπτον αὐτὸς ἐννόει El. 639. cf. An- 
tig. fr. XV. 1. rà μὲν εὖ, τὰ δ᾽ d κα- 
λῶς πίπτοντα δέρκομαι βροτῶν El. 
1101. πόσον χρόνον δεμνίοις πέπτωχ᾽ 
00; Or. 88. ὃ πεσήματα πλεῖσϑ᾽ 
Ἑλλάδος πέπτωκε Απ. 054. ταὐτὸ 
μέλος εἰς ἄμφω πέπτωκε τύχης Iph. 
A. 1280. εἰς ἔρον τῷ μαϑεῖν πεπτώ- 
καμεν Iph. T. 1172. cf. Bac. 811. 
πρὸς πέδῳ πεπτώκατε Pac. 605. χρη- 
σήριον πέπτωκε τοῖς ἐπήλυσι κοινὸν 
πρὸ ναῦ Ion. 419. πρὸς ἀσμένας πέ- 
πτωκα σὰς παρηΐδας ib. 1438. ἐν 
κλύδωνι καὶ φρενῶν ταράγματι πέπτω- 
κα δεινῷ Her. F. 1092. λόγοισι 
τοῖς ἐμοῖς ἐναντίως πέπτωκα Fr. inc. 
LXXXI. 6. ἔγνων πόνον Ti εἷς 
δόμες πεπτωκότα Her. F. 597. νεκροὶ 
παρὰ νεκροῖς πεπτωκότες Ph. 888. 
πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα Hip. 718. 
ὅϑι δάκρυα δάκρυσιν ἔπεσε Or. 1309. 
ἔπεσον δαίμονος ἄτᾳ Hip. 241. εἴ 
ποτ᾽ Ἰλίε τείχη πέσοι Hec. 11. ὡς 
πέσοιμ᾽ ἐς εὐνὰν ib. 997. κόφα σοι 
χϑὼν ἐπάνω πέσειε Al. 465. τάχ᾽ ἂν 
εἰς δέον πέσοι χάρις ib. 1104. εὐτυ- 
χὲς τάχ᾽ ἂν πέσοι Hel. 1088. ἐν τοῖς 
τοιέτοις ἡνίκ᾽ ἂν γνώμη πέσοι ΕἸ. 426. 

μπρᾷ σὺ (pass. incenderis) Tr. 
76 

'ἀρός. πιναρὰν κόμαν El. 184. 
£u. πίνει μελάίνης μητρὸς εὔζωρον 
Sv Al. 760. «iveib. 791. πίνοντα 
[Ba πλησίον προσφαγμάτων ib. 848. 

γῶν κελαινὸν αἷμα Syl. fr. 1I. 3. cf. 
26. 536. ἔπινον ἀνδρὸς ἐν φιλοξένε 
ttc Al. 8338, πεπωκότ᾽ ἐν δόμοισι 
ἡ μένειν Cy. 884. ἐν τρυφαῖς πε- 
κότα ib. 584. πίῃς μεϑ᾽ ἡμῶν A]. 
B. πίωμεν Syl. fr. V. 1. 
c. πίνῳ ὅσῳ βέβριϑα El. 305. 
nc. ὦ βοςρύχων πινῶδες ἄϑλιον 
pa Or. 225. 
OG CKELY. - πραϑεὶς ὑπό τινος lon. 
0. εὐμορφίᾳ πραϑεῖσα 'Tr. 936. 
τειν. ἀμφὶ σὸν πίπτω γόνυ Hec. 
7 ef. Al. 951. et Sup. 43. oic μὴ 
ττϑσιν εὖ (sc. γάμοι) Or. 602. πέ- 

εἰς ἄταν lph. A. 137. ἡμέραν ἐξ 

εἰς ἔλεγχον μὴ πέσῃ Hip. 1310. ὅταν 
πρὸς τὸ ϑάρσος ἐκ φόβε πέσῃ Iph. TT. 
730. καϑαρὰν ἤν τις εἰς πόλιν πέσῃ 
ξένος Ion. 673. μὴ εἰς ἀνανδρίαν 
πέσῃς El. 982. ὅταν ὑπ᾽ ἀνδρὸς 
χλαῖναν εὐγενῶς πέσῃς Peliad. fr. VI. 
4. δορὶ πεσεῖν Ἑλληνικῷ Hec. ὃ. εἰς 
Xépac μητρὸς πεσεῖν ib. 50. πεσεῖν 
πρὸς ὄδας ib. 405. εὐσχήμως πεσεῖν 
ib. 569. χαμαὶ πεσεῖν Med. 1170. 
ὅτι ταύτῃ τόνδ᾽ ἔρωτα χρὴ πεσεῖν Hip. 
41. dere τὄμπαλιν πεσεῖν φρενῶν ib. 
390. πεσεῖν ἄχρητον ϑέσφατον Iph. 
T. 121. πολεμίων πεσεῖν δορὶ Rh. 
398. ὑπ᾽ ᾿Αργείοις πεσεῖν Her. 232. 
πρὸς ἀγκάλαις πεσεῖν lon. 962. ὑπὸ 
μητρυιὰν πεσεῖν ib. 1270. πεσὼν ἐν 
δεμνίοις κεῖται Or. 35. cf. v. 152. εἰς 
ὕπνον πεσὼν ib. 217. εἰς ὀργὴν πε- 
σὼν ib. 695. πεσὼν ἐν φόβῳ 1b. 1419. ἔρας πίπτεις κυβεύων ---ο Rh. 446. et εἰς φόβον πεσόντε Ph. 69. εἰς 
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βακχεῖον πεσὼν ib. 21. ἐκ ἀνώνυμος] «sóc φίλος ; Fr. ino. XXVIIL 1 
πεσὼν ἔρως Hip. 1429. εἰς τὸ δυσ-) τύμβω ἐδεὶς πιτὸς ἀνθρώπων φίλοι 
τυχὲς πεσὼν Ττ, 634. δαῖτα πρὸς] eorund. LXXXIV. βασιλίδος πὶ 

᾿κοιγὴν πεσὼν lon. 652. κρείσσον᾽ εἰς) τὴ τροφὲ Hip. 267. τῆς μόνης πι: 

ὁμιλίαν πεσόντα 280]. ἔν. IV. 2. ὑπ᾿) -ῆς ἐμοὶ Al. 369. πιΞτῆς ἀλόχβ ib 

ἄτης πεσὼν Bel.fr. XVI. 10. $pv-| 883. conf. Hel. 1240. πιΞτὰς ἡδονὰι 
γῶν πύργες πεσόντας 'EAXávev Oopi| Iph. T. 641. ἐκ ἔξιν βδδὲν meo 
Hec. 1112. cf. Tr. 479. et 868. κα-͵] Hec. 956. cf. Cress. fr. XI. 3. τί 
κῶν εἰς τἄσχατον πεσόντες Her. 305.| πιτὸν τόδε λόγων ἐμῶν 0éxa Or. 245 
ἀνδρὸς εἰς ἐχϑρδ χέρας πεσόντας 10. γλώσσῃ 80£v πιτὸν Hip. 395. me 
451. πεσᾶσαν ἐκ καρχησίων Hec.| 'EAXàc οἶδεν ἐδὲν Iph. 'T. 1205. «ui 
1261. σῶμα εἰς νόσον πεσὸν El. 428.| τό γε Seiov σϑένος Bac. 881. τὸ ἐ 
σώματα πεσόντα φασγάνῳ Hel. 977.| εἴσεται δέσποινα πιτὸν lon. 709. D 
ἐπὶ τὸ βέλτιον πεσῇ Or. 1141]. τοῖον] λευμα πιτὸν ἴθ. 748. πιτόν μοὶ τ 
εἰς ἕρκος πεσεῖται Med. 986. εἰ πτῶ-) παλαιὸν λέχος τὸ σὸν Her. F. 801 
μα ϑανάσιμον πεσῇ El. 686. εἰς oxo-| ἐδὲν ἀνδρὶ πιτὸν ἄλλο, πλὴν τέκνω 
τεινὰς ὁρκάνας πεσόμενος Bac. 611. CEnei fr. VI. 1. τἄνδον cà; H« 

Ilíca, nom. urbis. Iph. T. 1. et Hel.| 1017. τὰ πίτ᾽ ἐμαυτῷ τᾶ Spácuc πᾶ 
393. ρέξομαι Ph. 275. εἰς πάντα σοὶ τί 

Πισᾶτις παρϑένος Iph. T. 824. πιτὰ χρώμεθα Med. 821. ἡ δέλτο 
ΠιΞεύειν. γυναιξὶ πιςεύω βραχὺ Or.| ἥδε κατηγορεῖ ce πιτὰ Hip. 1098 
1108. cf. St. fr. VI. 1. σοὶ πιτεύω δείν᾽ ἰδὼν---κὶ mà Cy. 3975. πῶ 
λόγοις Rh. 663. τὸν παρ᾽ ἅδῃ πα-] μοι πιτὰ σημαίνεις τάδε; El. 768. 
τέρα---πιτεύεϑ, ἥξειν. Her. F. 146. πιΞτότατος πάντων Or. 1014. ὦ πιτο 
ὅστις δόλῳ φωτὶ πιΞτεύει Alemaeeon. fr.| τάτη ΕἸ. 1387. ψυχὰς τὰς πιΞοτάτε 
V. 1. λόγοις ἐμοῖσι wísevcov τάδε ΑἹ. 904. E 
Hel. 716. Πιςὅσϑαι. τῷ παρόντι τἀπιὸν sisi 

Ist. σὴ πίςις (sc. ὠφελεῖ με) Ph.| νοι Fr. inc. LXVIII. 6. ἐπεὶ mesi 

368. «ísw peyisnv Med. 22. ϑεῶν, ϑησαν Iph. A. 66. Du 
ὀκέτι πίτις ἄρηρε ib. 414. ὅρκων φρέ- Ilíspa. ὕδωρ ποταμῶν £v πίφραις κεῖτ 
δὴ πίΞξις 1b. 492. πίεις εἰ γένοιτό μοι Cy. 47. ᾿ 

τάτων ib. 731. «sw 8 σμικρὰν ϑεῶν Πίτρον. πληρδν zíspa Cy. 29. — 
Hip. 1037. cf. v. 1055. 1309. et 1321. Πέσυνος. ϑορύβῳ πίσυνος, κάμαν 
et Rh. 415. φόβων πίτις ἅδε πρώτα] παῤῥησίᾳ Or. 903. κήρυξιν "Epu& m 

Sup. 627. & ye μηδ᾽ ὁρωμένη mísw| cvvoc Sup. 121. 
παρῆν Iph. A. 1586. καλόν τι γλῶσσ᾽ Iiráva, nom. urbis. Tr. 1112. δ 

ὅτῳ místc παρῇ Iph. 'T. 1064. τὰν Πιτϑεὺς, rex 'Prozenis. Med. 68 
πίξιν σμικρὰν παρ᾽ ἐμοί γ᾽ ἔχει ΕἸ]. Hip. 11. 24. 691. et 794. Sup. 
737. et Her. 208. P 

| Iheóc. 8 πιτὸν ξένον Hec. 1234. πι- Πίτνασϑαι. ϑυμέλαι ἐπίτναντο χρυσὶ 

sóc ἐν κακοῖς ἀνὴρ Or. 725. πιΞτὸς λατοι El. 713. PU 

φίλοις ib. 1405. cf. Med. 698. πό- Πιτνεῖν. βωμῷ πρὸς ϑεοδμήτῳ my 
σιν πιτὸν Med. 511. ἀλόχῳ πιτὸς Hec. 23. εἰς ἀγῶνα φοβερὸν m 
φίλος Al. 1098. πρὸς ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν Or. 1538. σὺν αἱματηραῖς sa 
πιτόν τε lph. A. 45. 0c ἀλόχῳ πιτνεῖ Ph. 1424. πιτνεῖ ém θὲ 
τοῖς T ἐμοῖς δόμοισιν εἶ lb. 114. πι- Med. 1195. ϑεῶν αἷμα πιτνεῖν Φ 

sóc πῶς ἔσομαι; Ób. 188. λίαν δὲ- ὑπ᾽ ἀνέρων ib. 1257. οἷος κέλαδοῦ 
σπόταισι πιςὸς εἶ ib. 304. πιτὸν ἀΐ- δόμοις πιτνεῖ Hip. 576. ἃ ἶ 
δαν Bac. 1155. πατρὸς πιτὸς mapa-| πένϑεσι πιτνεῖ Al. 102. ἐν ἄλλ 
ςάτης Her. 126. ταμίαν πιτὸν Ion. δεμνίοις πιτνεῖν νέας ib. 1062. ἔν 

δῦ. σὲ πρῶτον ἀνϑρώπων πιτὸν νο- ᾿Αχιλλέως πιτνεῖ παῖς An. 1150. « 

μίζω kai φίλον El. 88. πιτὸν εἶναι͵ πρὸς γαῖαν πιτνεῖ ib. 1153. περὶ oc 

χρὴ τὸν διάκονον Eu. fr. IV. 1. áv-| ew γόνασι πιτνῶ Sup. 285. cf. Hi 
ὃρα δήμῳ misoy Pli. fr. I. 3. τίς νῶν] 900. εἰς ἅδην πιτνεῖ Tr. 408... 
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Atc Hel. 1099. πιτνεῖ εἰς πέδον Her. 
( 1006. ὁ πρὶν εὐτυχῶν πιτνεῖ Ar. 
ἜΧΧΨΙ, 3. σύ μ' ὄψεαι πιτνᾶντα 
Me γᾶν An. 1226. πιτνῶν πρὸς 
luc Sup. 166. εἰς ἔλεγχον πιτνῶν 
er, F. 73. ἀνατήσασα ἡμᾶς πιτ- 
ivrac Al. 629. βώμιοι πιτνῶντες 
| ϑῦ8. Τὲς πιτνᾶντας ἐκ ἀπωϑᾶμαι 
ie Phi. fr. II. 2. | rov δῶν πάρος 
τνδσα γονάτων An. 574. ϑεῶν τι. 
le, πιτνέσας ἀνοσίων ἀνδρῶν ὕπο 
ler. F. 853. τὰ δεσποτῶν κακῶς πιτ- 
'»ντα Med. 55. ϑεόϑεν πιτνᾶντ᾽ ἐπὶ 
μοις ἄχη ib. 1270. ϑριγκὸν δόμων 
τνόντα Iph. T. 48. νεκρῶν, λόγχαις 
rvóvrov Ph. 1481. cf. Sup. 691. 
Iw» ἱκετῶν πιτνόντων Med. 863. 

0c. πολλὼν δακρύων f-at mírv- 
c Hip. 1464. πίτυλος σκύφο AI. 

. μανίας πίτυλον μεϑεὶς Iph. T. 
7. γεὼς mírvAoc εὐήρης ib. 1050. 
00 κατήρει πίτυλον ἐπτερωμένον 
1840. cf. Tr. 1123. πίτυλος 'Ap- 

fa δορὸς Her. 834. eic πίτυλον φόβε 
m. F. 816. μαινομένῳ πιτύλῳ πλαγ- 
M 1"...1187. δὶς δυοῖν πιτύλοιν 
15817. πιτύλος διδᾶσα χειρὸς ib. 

γὰ, dor. pro πληγή. κτύπ 
᾿μέλεον πλαγὰν Or. 1467. 
ἔων πλαγὰν Med. 851. 
ἔσω πλαγὰν An. 845. 
vyd Bac. 93. «Aa 
ic El. 1179. φονί 

γιος. 
ὃ 

not κρᾶ- 
, 

σκέψαι 
Ww. 9.9 £/ 

ἐν arratav 
» , ). κεραυνίῳ 

γᾷ χερὸς ὑπ 
αισι πλαγαῖς Hel. 

πλάγια φρονεῖς Iph. A, 

Tóc. πλαγκτὰ νεφέλα Sup. 961. 
ζεσϑαι, errare, vagari. δαρὸν xpó- 

| ἄλαισι πλαγχϑεὶς Or. 56. TÀay- 
τὸς πλατείας πεδιάδος S ἁμαξιτῷ 
. 288. μαινομένῳ πιτύλῳ πλαγ- 
iic Her. F. 1188. 
vew, 1. q. πελάζειν. 
'πλάϑει Al. 117. 

μόρος &ror- 

πλαϑεῖσ᾽ 
| πλασϑεῖσα) ὑπ’ Ἰλίῳ Rh. 911. 

iB ποτ᾽ ἐν γῇ πτῶμα δύτηνον πιτνεῖς ; 
ler. 78. ἣ δίοισιν ἐν λέκτροις πιτ- 

ΠΛΑΤ 

Πλᾶκτρον (dor. pro πλῆκτρον) διόβολον 
πυρὸς kepavvía Al. 127. 

Πλανᾶσϑαι. οἵ κενῶν δοξασμάτων πλή- 
ptc πλανᾶσϑε El. 384. φυγὰς πλα- 
νώμενος Ph. 419. ἐμμανῆ πλανώμε- 
vov El. 1253. τύχας τὰς μάτην πλα- 
νωμένας Fr. inc. XXXIX. 2. et Fr. 
Ine Bé 4768. -Gaay πλανηϑεὶς τήνδε 
βάρβαρον xSóva Hel. 604, 
Πλάνη. βίοτος ἀνϑρώπων πλάνη Rha. 
fr. II. 8. 

IIAávgc Bac. 716. 
νητες Iph. Toc 17. 
Fr. inc. B, 31. 1. 

Πλανήτης. τῷ πλανήτῃ Μενέλεῳ Hel. 
1092. πλανήτην βίον Her. 878. ἐ- 
ρεϑίζων πλανάτας (dor. pro πλανή- 
rac) Bac. 148. 

IHXávoc. πλάνον φρενῶν Hip. 283. τῷ 
συνέζευξαι πλάνῳ; ΑἹ. 455. πόσον χρό- 
νον---«ἅλιον ἐφϑείρα πλάνον Hel. 780. 
πλάνος καρδίᾳ προσίταται Fr. inc. B. 
39.2. ἐδ᾽ ἀγύμνατον πλάνοις Hel. 
540. κερκίδος ἐμᾶς πλάνος Ion. 1491. 
Πλάξ. τὴν ἀρίξην Χεῤῥονησίαν πλάκα 
Hec. 8. δικόρυφον πλάκα Bac. 307. 
δι αἰϑερίας πλακὸς El. 1849. πονγ- 
τίας ὑπὲρ πλακὸς Pal. fr. II. 4. mÀa- 
σίαν àpoi πλάκα St. fr. I. 3. Περσῶν 
ἡλιοβλήτες πλάκας Bac. 14. 
πλάκας ναίοντες ὀρέων ib. 717. Παρ- 
vac8 πλάκες lon. 1267. 'Ie3u8 va- 
παίας πλάκας Her. Εἰ, 958. 
Πλάσμα Fr. inc. LIII. 7. 
Πλάσσειν. ὃν λέγεσ᾽ ἡμᾶς πλάσαι kal 
—ióa Fr. inc. B. 14. 1. τίνος πλά- 
σαντος ϑεῶν; Hel. 591. τἄνομ᾽ ἀνὰ 
χρόνον πεπλασμένον Ion. 830. οἶκος, 
τεκτόνων πλασϑεὶς ὕπο Fr. inc. CLVI. 
] 

οἱ φέρονται πλά- 
πόντα πλάνητες 

σεμνὰς 

Πλάςιγξ χρυσῆ Rh. 303. 
IIAasóc. πλαςαῖσι βακχείαισιν Bac. 
218. 

Πλάτη. eivaMav πλάτην Hec. 39. Ac- 
μένα Ναυπλίειον ἐκπληρῶν πλάτῃ Or. 
δ4. πλάτῃ φυγόντες Iph. T. 249. 
νυκτέρῳ πλάτῃ αἴρεσϑαι φυγὴν Rh. 
99. ναυπόρῳ πλάτῃ Tr. 877. κοι- 
νωνῶν πλάτης Hel. 1228. πλάτην 
καϑίξατο ib. 1550. ἀφελὼν σκαλμᾷ 
πλάτην ib. 1614. ναυτίλῳ πλάτῃ Ar. 
fr. I. 2. 9. dor. πλάτα. πρωτόπλες 
πλάτα An. 866. κέρας δεξιὸν πλάτας 
ἔχων» Iph. A. 236. sAárav TOVTO« 
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πόρον Ἵν. 809. ἁλίῳ πλάτᾳ Her. 83. 

ϑήραμα βαρβάρε mAárac Hel. 192. 

cf. v. 238. et 1125. Χάρωνος πλάτα 

Her. F. 432. 3) plur. πλάτας vav- 

σιπόρες Iph. A. 172. πλάταισιν ἐ- 

σχάταισι ib. 291]. παρ᾽ εὐπρύμνοισιν 

᾿Αργείων πλάταις ib. 729. εὐπόροισι 
πλάταις ib. 765. vid. etiam Iph. T. 

1133. et 1347. et Hel. 1477. 

Πλατύς. πλαγχϑεὶς πλατείας πεδιάδος 

g ἁμαξιτθ Rh. 283. πλατεῖαν εἰσ- 

δρομὴν ib. 604. πλατείας ἐσχάρας 

Cy. 383. 
IIXéypa. εὐρὼς ἄπετι πλεγμάτων Ion. 
1398. 

Πλέϑρον. πλέϑρε Ξςαϑμήσας μῆκος εἰς 

εὐγώνιον lon. 1137. 
Πλειὰς, nom. sideris. Or. 1005. Iph. 
A. 8. et Ion. 1152. et in plur. IIXeiá- 
δὲς Rh. 530. Hel. 1505. El. 468. et 

Phaeth. fr. VIII. 1. 
Πλεῖν. πλεῖν Φρυγῶν ἐπὶ χϑόνα Iph. 

A. 1197. cf. v. 1265. πλεῖ (imper. 

naviga) κατὰ πορϑμὸν, πλεῖ κατὰ δαί- 
μονα Tr. 102. πάλιν πλέωμεν Ναξίαν 

Hel. 1606. πλεῖν ξὺν πόσει 1b. 1679. 

᾿Ατρέως πλέων σὺν παιδὶ ib. 1084. 

πλέοσα τύχαισιν "Tr. 104. βρέτας, 

ἐφ᾽ ᾧ πεπλεύκαμεν Iph. T. 1040. Λι- 

βύης---ἐπιδρομὰς πέπλευκα πάσας Hel. 

412. οἷ πέπλευκ᾽ ἄρα ib. 408. πορ- 

ϑμὲς μυρίες πεπλωκότα (quasi ἃ πλόω) 

ib. 539. Μαλέας πλησίον πεπλευκό- 

rac Cy. 18. ἐπεὶ πρὸς Ἴλιον ἔπλευσ᾽, 

ὅπως δ᾽ ἔπλευσα ϑεομανεῖ πότμῳ Or. 

79. 8 yàp üv—Tpysc γῆς ἔπλευσ᾽ 

᾿Ιωλκέας Med. 7. ἐξ οἴκων πατρίων 

ἔπλευσας ib. 432. ὡς διὰ pakps τήνδ᾽ 

ἐπλεύσατε χϑόνα Iph. T. 480. E- 

πλευσ᾽ ἐς ἀΐδαν Her. F. 427. εὖ ἐς 

πάτραν πλεύσαιμεν Hec. 1291. εἰς 

τὸ πρόσϑεν πλεύσωμεν ; Mel. 1596. 

τὸν καταιβάτην ᾿Αχέροντα πλεύσας 
Bac. 1359. πλεύσαντες αὖϑις Hec. 

12905. Ἰόνιον κατὰ πόντον πλεύσασα 

Ph. 217. etc. 

Πλέκειν. ποίας μηχανὰς πλέκεσι ; An. 

66. φλοΐνας ἡνίας πλέκει Aut. fr. Ll. 

Ὀλύμπε καλάμοις μιμήματα πλέκων 

Iph. A. 578. πλέκων λόγες Rh. 834. 

παῦσαι πλέκεσα lon. 1410. ἔπλεκε 

πλοκὰς τοιάσδε ib. 826. ἐκ τέχνης 

τέχνην οἵαν ἔπλεξε ib. 1280. μηχανὴ 

πεπλεγμένη Àn. 996. 

HAHF 

Πλεκτός. πλεκτὸν séQavov Hip. 7i 
πλεκτάν Αἰγύπτα παιδείαν "Tr. 12] 

πλεκτὰς πεισμάτων ἀρχὰς Hip. 76. 
πλεκτὰς ἱμάντων «ροφίδας An. 71: 
πλεκτὰς ἀγκύρας Iph. T. 1408. πλ' 
κτῶν κλιμάκων Bac. 121]. πλεκτα, 
subst. funes, Tr. 958. et 1010. πὶ 
κτὸν κύτος lon. 387. πλεκτοῖσι φύλλο, 
Hip. 807. : I 

Πλεονεξία Iph. A. 509. Fl 
IlA£oc. φόβε πλέα Med. 263. et 90. 

ἐν πόλει Ψψόφε πλέᾳ lon. 601. τὸ γί 
pac ὡς ἀναιδείας πλέον ΑἹ. 780... τ' 
μάντεων ἐπὶ ψευδῶν πλέα Hel. 751. 

Πλευρά. μετάρσιον πλευρὰν ἔπαιρε He 
500. κρόσας πλευρὰν πτεροφόρων ̓  
χημάτων Phaéth. fr. VIII. 3. Tp. 
σῇσι πλευρῇς παῖς ἐμὴ κοιμίζεται He 
826. εἰς πλευρὰς ἱεὶς (sc. ἀν 
pov) Iph. T. 298. ὑπ᾽ ἀσπίδων me, 
ραῖς ἔκρυπτον πλευρὰ Her. 824. spi 
τῳ πέδῳ πλευρὰς τιϑέντες Her. FS 
etc. AN 

Πλευρόν. ὑπόβαλε πλευροῖς mew 

Or. 223. cf. v. 798. et Al. 867. 5 
κάμψας πλευρὰ Ph. 1423. τίς ἐφ 

eqke δεξιὰ πλευροῖς ; Hip. 1860. 
τὸν μογᾶντα πλευρὰ Al. 852. «Xeu 
φασγάνῳ τυπεὶς An. 115]. κῶλ 
εἰς πλευρὰ ἠκοντίζετο Iph. T. 187. 
ὑπ᾽ ἀσπίδων πλευραῖς ἔκρυπτον πλεῦν 
Her. 824. πλευροῖς πτήν᾽ ἐναρμόύι 
βέλη Her. F. 179. μῶν κρυμὸς a 
gi πλευρὰ γυμνάζει χολῆς; ΒΥ." 

Πλέως, att, pro πλέος. ἀνὴρ πολλι. 

ϑαυμασίων πλέως Bac. 449. πὸ 
πλέως ib. 450. πλέως otva Cy. 56, 
πλέων τὸν σκύφον δίδε ib. 553. 0 
πλέως Her. 474. cf. El. 25. 
kroc πλέῳ κρατῆρες Cy. 215. 

Πληγή. πληγὴν σιδήρῳ παραδοϑεῖσ, 
Ph. .1402. πληγῆς κτύπον Te 
ἤσϑετ᾽ ἂν Iph. A. 1582. πεέπτι 
δολίῳ πληγῇ Mh. 748. πληγῆς P. 
ϑεῖαν ἄλοκα τραύματος λαβὼν d 

790. ὁσιωτέραν τήνδ᾽ ἐγὼ δίδωμ T 
πληγὴν Cresph. fr. XI. 2. τοιᾶς 
φασγάνων πληγὰς ἔχει An. 10) 
πληγαῖς Φρυγίαις εὐκόμποις ΤΥΣΙΝ 

πληγαῖς πρόσωπον ἐξῳδηκότα ! 

226. πληγαὶ τριαίνης Llovrís: lI. 

282. 

z 

Πλῆγμα. δεινὰ πλήγματα γενειάδ 
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ἰλλῶν Or. 368. 

Ir- 84. 

M. δ᾽ ἂν τὴν 

E I. 
Jc Hel. 1586. 

γὸν τὸ πλῆϑος ib. 884. πλήϑει 
ναικῶν ἐδὲν ἤνυον ib. 1167. ὅταν 
εἰϑῃ τὸ πλῆϑος Or. 906 ἐν πλή- 

| λέγων ib. 942. 

τὸε γῆς Ph. 722. 
86]. 

χων Her. 668. 

υσᾶ πλήϑει χαίρειν Fr. inc. LXIV. 

| κιϑάραν ἐλαύνων πλήκτρῳ 
"σέῳ Her. F. 351. πλῆκτρα Sk ἐπὶ 
οἷς ἵππων καϑήρμοτο Rh. 766. 
μμελεῖν. τί πλημμελήσας; Ph. 

μή τε πλημμελὲς πάϑῃς 
M. 308. ὀδὲν πρὸς αὐτῶν οἶδα 
ἡμμελὲς κλύων Rh. 8558. ἤν τι 

᾿Αχαιῶν πλήρει ξυνόδῳ Hec. 109. 
UR πλήρης Hip. 110. cf. Cress. 
i^. o. ὡς ἂν τὴν χάριν πλήρη 
θω δε]. 1427. ϑυσίαν πλήρη Fr. 

πλήγματα κρατὸς Tr. 

δακρύων ἔπλησεν ἐμέ re— 
δακρύοισιν Ἑλλάδ᾽ 

ib. 1363. cf. Med. 
πλῆσον νεκρῶν Εὐβοίας μυχὸν 

εἰ τὴν ἐν "Ἴδῃ γραμμάτων 
᾿᾿ἥσειέ τις πεύκην Hip. 1253. ὄψιν 
᾿μάτων ὡς πλήσαιμι ἁδονὰν Iph. A. 
| yváSov πλήσειέ ue 

πλήσας νηδὺν Alop. fr. 
πλήσασα κλιμακτῆρας πο- 

πλήσει πᾶσαν γαῖαν 
σχίσων λόγων Hip. 692. πᾶν ἐπλή- 
Ἢ séyoc (sc. τῆς ἀῦτῆς) Her. 646. 
ἂν πλησϑῶσιν ἀμπέλα ῥοῆς Bac. 
M. ἑταίρων τῶν ἐμῶν πλησϑεὶς βο- 

πλῆϑος πόλεος Mec. 866. 

ijSoc ib. 1157. σμικρὸν τὸ πλῆϑος 
σίτων πλῆϑος 

σοφῶν πλῆϑος ἀϑρόον An. 
ὦ. εἰς πλῆϑος αὐτῶν εἶμι Sup. 

σποδᾶ πλῆϑος ὀλίγον ib. 1199. 
r8 πλῆϑος Rh. 809. πλῆϑος συμ- 

ὡς ὄχλα βροτῶν 
ἦϑος τε κεφίσειε χϑόνα Hel. 40. 

Πλήρωμα. 

Πλησιάζειν. 

Πλησίον, adverb. 

Πλησίος, adject. 

ΠΛΗΣ 

inc. CLV. 5. et ϑυσίαι πλήρεις Al- 
152. πλήρεις πόλεις Bac. 19. πλῆ- 
pec δέπας Hec. 527. 
Ion. 1184. πλήρη πεδία πολεμίας χε- 
ρὸς Rh. 286. χρυσᾶ πλήρη δώματα 
Her. F. 645. 

Πληρᾶν. πληρᾶσιν πυρὰν Hec. 574. 
πληρᾶτ᾽ αὐχένας ξυνωρίδων Rh. 987. 
πληρᾶν mícpa Cy. 29. γέον κρατῆρα 
"Ànp&v lon. 1192. “χεύκαισιν χέρας 
πληρᾶντες Her. F. 373. πληρᾶὅσα 
ϑυμὸν Hip. 1328. εὐόχϑα βορᾶς ψυ- 
χὴν ἐπλήρον lon. 1170. cf. El. 495. 
εἰς ἄγχοο--- βακχίεα μέτρημα πληρώ- 
σαντες Iph. T. 954. ὃς---πληρᾶται 
ῥοὰς Ar. fr. II. 3. 8pavóc πληρόέμενος 
ὄμβρο CEd. fr. XVII. 9. ὅστις. δό. 
porc ἥδεται vAÀnpeuévow Dan. fr. IV. 
l. πᾶσα χϑὼν φϑέγματος πληρϑμένη 
Hip. 1215. yaspt μὴ πληρεμένῃ Bel. 
fr. XVII. 5. ἀρχαὶ ἐπληρᾶντο An. 
1098. πολλοὶ ἐπληρώϑημεν Iph. T. 
306. ὡς ἐπληρώϑη σέγη Ion. 1168. 
δαιτός πληρωϑεὶς Antiop. fr. XXVII. 
3 

&$3óve πληρώματος Or. 
1642. δαιτὸς πλήρωμα Med. 203. 
κυλέκων πλήρωμα "Tr. 824. πλήρωμα 
τυρῶν Ογ. 208. τῶν φίλων πλήρωμ᾽ 
ἀϑροίσας lon. 664. ςέγει πλήρωμά 
tft ' 3b. 1412; Bye Sayáürov κρατήρων 
πληρώματα ib. 1051. 

πῶς ἂν αὐτῷ πλησια- 
σϑείην ; El. 634. 

ὡς ---- πλησίον μιᾷ 
φλογὶ---κρυφϑῆτον χϑονὶ Hec. 896. 
μηδ᾽ ἔρα τῶν πλησίον ib. 996. αὗται 
πλησίον ϑρώσκεσί ns Or. 257. cf. 
Bac. 727. πλησίον παρῆσϑα κινδύνων 
£go Or. 1159. πλησίον kakó Hip. 
1439. πλησίον ἅδας Al. 269. τύμ- 
Bs πλησίον ib. 848. μνήμην εἶχον 
πλησίον βεβηκότος Iph. A. 1108. za- 
tica τῷ τεκόντι πλησίον ib. 1551. 

πλησίον παρὼν Bac. 500. et 62]. 
πλησίες δόμες Med. 

969. πλησία ςαϑεῖσα Iph. A. 629. 
ΠλησίΞξιος. πλησιείοισι πνοαῖς lph. 
T. 430. 

Πλησμονή. ὧν ἐκ ἀπαρκεῖ πλησμονὴ 
Frsdne. Τέω, ὦν πλησμονῇ τοι 
Κύπρις eorund. CLXIV. ἐκ εἰς πλη- 
σμονὰς ϑηρώμενον ἐλ ΩΣ 

Πλήσσειν. ἵνα πλήξειεν ἂν Iph. A, 

πλῆρες τεῦχος ἡ 
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1579. βαρείᾳ συμφορᾷ πεπλήγμεϑθα Dan. fr. X, 8. πλϑσίοις ἐν δώμασιν 

ΑΙ]. 406. cf. v. 829. ὑπ᾽ ἐχϑρῶν 80c-| Hec. 024. πλεσίων κτερισμάτων Tr. 

νὸς πεπλήγμεϑα Rh. 867. καινῆς 1249. 

νύμφης ἱμέρῳ πεπληγμένος Med. 556. Πλϑσίως ϑάπτεσϑαι Al. 57. 

'"Apy8c κάρα σὸν λειψάνῳ πεπληγμέ- Πλετεῖν. πλετεῖς ἐν 8 πλετᾶσι Án. 

voc ib. 1387. ϑεαὶ ἄχει πεπληγμέναι͵ 210. πλϑτεῖν τερπνὸν Lon. 639. mXe-. 

El. 1270. πληγεὶς Svyarpóc τῆς ἐμῆς τεῖς ; Ar. fr. XXIIL. et Pol; fr: Mg. 

ὑπὲρ κάρα Or. 497. τὸν Διὸς cÀqg-| σκαιὸν τὸ πλετεῖν Fr. inc. LXIV, 2. 

γέντα πυρὶ Sup. 934. μιᾷ πληγέντες cf. Phaéth. fr. V. 1. τίμιος πλετῶν, 

ἀϑλίῳ τύχῃ Her. F. 1393. πληγεῖσα ἀνὴρ And. fr. XVI. 2. τὸν πάρος 

ἘΠ. 1144. δυοῖν μοίραιν ϑατέρᾳ πε- χρόνον “πλετῶν Bel. fr. XVI. 10.| 

πλήξεται Hip. 894. πλοτῶν. νοσεῖν Tel. fr; XXIII 

IIXoxagoc. πλόκαμον ἀναδέτοις μί- βόλομαι πλετᾶντι δωρεῖσϑαι πένης, 

τραισιν ἐῤῥυθμιζόμαν Hec. 923. «ὥς Fr.ine. CXXXIV. 1. κάλλιξα Ma- 

ἠγρίωσαι πλόκαμον αὐχμηρὸν  Or.| σῶν φϑέγγεται πλοτῶν ἀνὴρ eorund.. 

387. βοερύχων πλόκαμον Ph. 316. CLXXIII. οἱ «Aer&vrec 430]. fr. 

καλλικόμαν πλόκαμον Iph. A. 10681. VI. 6. ὀδεὶς ἐπλϑτησ᾽ ἐμπύροισιν Hel. 

cf. v. 1438. et 1478. τρυφερὸν «Aó-| 762. " 

xagor Bac. 150. πλόκαμον ἐσκυϑι- ΠΙλᾶτος. μέγας πλέτϑε λιμὴν Or. 1077. 

σμένον ξυρῷ El. 24]. ξανϑὸν kar-| ὀδυνηρὸς ὃ πλϑτος γενήσεται Θήβαισι. 

ὄπτρῳ πλόκαμον ἐξήσκεις ib. 1071. Ph. 569. δειλὸν ὁ πλᾶτος ib. 600. 

πλοκάμων ἐμῶν ἄπο An. 831. ῥίπτειν) τῷ πλότῳ διδὲς τὸ πλεῖτον Sup. 407. 

ἕανϑὲς πλοκάμες Iph. A. 758. «Xo-| κτᾶσϑαι πλὅτον τέκνοις ib. 450. zAe-. 

κάμες περιβαλλομένα Iph. T. 1180.) τῷ μέγαν “τ. 669. ὁ πλᾶτος τοῖς, 

vid. etiam Bac. 104. 112. etc. σοφοῖς ϑεὸς Cy. 315. qAÀ8TB ἄξιος 

Πλοκή. ἐμπλέκειν πλοκὰς Iph. A. 936. οἶκος Hel. 69. ἐατέος ὁ πλϑτός ἐπ᾿ 

εὐμίτοις πλοκαῖς Iph. (T. 817. ἔπλεκε ἄδικός τις ὧν Hel. 911. cf. Alex. fr. 

πλοκὰς τοιάσδε Ion. 826. XIV. 1. et Er. fr. IX. 2. διαδέκτο-, 

Πλόκος. πλόκον χρυσήλατον Med.| pa πλδτον Ion. 478. «Aérea πάρος, 

786. εὐώδη ῥοδέων πλόκον ἀνϑέων, ib. 485. πλᾶτον εἰσιδὼν El 1097. 
ib. 842. χρυσᾶς πλόκος ib. 1186.| et Cress. fr. IV. 3. «Aere βάρος d 

χαίτης πλόκος El. 527. τὸς ἀκηρά- 1287. μὴ πλᾶτον εἴπης ZEol. fr. XIV. 

τὰς πλόκες κόμης lon. 1266. τῦδε! 1. τὸν κάκιτον πλθϑτος εἰς πρώτες 

τὲς ÉavSàc πλόκαες καϑημάτωσ᾽ ἂν ἄγει Alemen, fr. VII. 2. σκαιόν TU 

Her. F. 233. μυρσίνης πλόκες El.| χρῆμα πλδτος ejusd. fr. VIII. ὕβριν 

778. τίκτει πλᾶτος Hip. fr. X. ὑπόπτερος. 

IIASc. εἰ ἦν sparQ πλᾶδς Hec. 899.| ὁ πλᾶτος Inus fr. XVI. 4. πλᾶτος 

πλᾶν ὁρῶντας ἥσυχον ib. 901. πλδν — ἀνόνητος Melan. fr. IX. 5. δῶμα 

ἔσεσϑαι--- ϑύσασι Yph. A. 92. cf. v. «Aéro δυσσεβῶς ὠγκωμένον Phry. fr. 

359. 667. 1575. 1596. et 1624. vA&c| XIV. 2. λαμπρῶς πλέτῳ γαυρόμε- 

αὐτὸς σημανεῖ Hel. 150. περὶ τὸν] νὸν Fr. inc. XXVI. 2. zAér9 ἀρε- 

εἰς Χίον «A8» Epist. II. τὰν κατεργάσασϑαι δοκεῖτε eorund | 

1 Πλόέσιος. ὁ δαίμων ἐς ἐμὲ πλέσιος CXVII. 1. πλότῳ χλιδῶσα eorund. 

κακῶν Or. 394. κακὸν καὶ πλόσιον CXXXIX. πλῦᾶτον αὐτάρκη pis 

γαμβρὸν πεπᾶσϑαι An. 641]. λιμὸν] IV. τῶν πλέτων 00 üpisoc Án s fr. 

ἐν ἀνδρὸς πλεσία φρονήματι El. 371.| XIV. 1. 0j 

ἐμοὶ πένης εἴη πρόϑυμος πλεσία μᾶλ- Πλότων, deus inferorum. ΑἹ. 361. 

Xov ἕένος ib. 395. πλοσία yápe Ar. Her. F. 808. et 1104. ; "3 

fr. ΧΧ. 2. eic τὲς πλεσίες ἀποβλέ-) Πλωτήρ. πλωτήρων εἴ τις ἔβα Iph. 

πειν Sup. 177. ἐκ πλεσίων δόμων Τ. 449. τὲς σὲς πλωτῆρας παρεῖναι 

Hel 439. πρὸς πλεσίαν τράπεζαν δεῖ Hel. 1076. P 

ib. 302. «Xsctav φάτνην Eu. fr. VI. |I νεῖν. εἰ μή γε πῦρ πνέϑσι μυκτήρων 

1. mAecíav πλάκα St. fr. I. 3. «Ad-| ἄπο, Al. 496.  d0€ mvtiv ἐῶ Cy. 621. 

σιον ἦϑος Sup. 907. πλόσιον ὕδωρ γενειάσι παρὰ σέϑεν πνέω Yon. 1400. 
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πνοὰς ϑερμὰς πνέω Her. F. 1092. 

| guérárpomot πνέοσιν αὖραι δόμων El. 
1147. λρης μέγας πνέων Rh. 323. 
|f. Bac. 640. ὅσον ἐτύγχανε πνέων 

^ac. 1130. κεραυνᾷ olzpoc ὠδῖνας 
| πνέων Her. F. 869. Πᾶνα μᾶσαν 
| ἡδύϑροον πνέοντα El. 704. κἀν ἐπί- 
| σχῃ πνέων Epist. IV. οἱ πνέοντες 
| Μεγάλα An. 188. ἐκ χιτώνων πῦρ 
| πνέοσα kai φόνον Iph. 'l. 288. Sy. 
μὸν zvésca Rh. 786. τοσόνδ᾽ ἔπνευ- 

| σας An. 327. ὅταν 98 παντόσυγοι 
| πνεύσωσ᾽ ἀνάγκαι Tpi* A2i761» p. 
| raíav Εὐρίπῳ πνεῦσαι πομπὰν ib. 
1324 

| " ker , , , qiiis τέμνει σιδήρῳ πΊξευματος δι- 

Οὐ δ: πυρὸς φοίνικι πνοζ "Tr, 815, προχευμάτων "vod Mel. 1146. 
3) plur. obpíac πνοὰς Hec. 900. cf. 
Hel. 1628. TYOUC πομπίμεος Hec. 
1289. cf. Hel. 1080. | πόσον χρόνον 
ματρὸς οἴχονται πνοαί; ΟΥ. 49]. 
ὅταν ἀνῇ πνοὰς ib. 699. £eobpa 
πνοαῖς ἱππεύσαντος ἐν θρανῷ Ph. 
220. exácov—Svp& πνοὰς ib. 457. 
εὐηλίῃσιν αἰϑέρος πνοαῖς ib. 680. 
πνοαὶ ᾿Αφροδίτης φίλαι Iph. A. 69. 
ἐπὶ λεπταῖς Εὐρίπου mvo«ic ib. 813. 
πλησιΞξίοισι πνοαῖς Iph. T. 430. 
πνοαῖσι ζεφύρε ib. 434. 1r, ὦ πνοαὶ 
ib. 1487. 9eà πνοαῖσιν ἐμμανεῖς Dac. 
1002, πνοαῖσιν ἠλάϑησαν εἰς πόν- 
rov Her. 431. εὐαεῖς ἀνέμων πνοὰς 
Hel. 1521. πνοὰς μάϑω Her. F. 
1059. πνοὰς ϑερμὰς πνέω ib. 1092. 
ναυσὶ πόρον πνοαὶ---ἰϑύνοσι Bel. ff. 
ΧΧ, 9. ἐν πνοαῖσι χείματος Cresph. 
fr. XIII. 4. πυρὸς ϑερμαὶ πνοαὶ Fr. 
inc. LIII. 29. ἐνδιδὲς ϑνητοῖς πνοὰς 
eorund. CL. 4. .4) dicitur et πνοιαὶ 
An. 479. et Tr. 883. 

Ποδαγὸς, ἡ Ph. 1707. 
Ποδαπὸς Iph. T. 916. Rh. 682. et 
Hel. 1222. ποδωποὶ Iph. T. 246. et 
Cy. 275. 

Ποδήρης. πέπλοι ποδήρεις Bac. 831. 
IIoOóKeta. ποδωκείας χάριν Iph. T. 
85! 

Ποϑεῖν. ποϑῶ Her. F. 1408. νεῶν 
λῦσαι ποϑᾶσιν--πόδα Hec. 1090. πο- 
So ὄμμα σὸν Iph. A. 637. ὀρϑῶς 
ποϑεῖς εἰδέναι τἀκεῖ Iph. T.549. ao- 
ϑέδσι--- βλαχαὶ σμικρῶν τεκέων Cy. 
98. r8 Μενέλεω ποϑῶ λόγος ἀκᾶσαι 
Hel. 951. σ᾽ οἶμαι μητέρα ποϑεῖν 
lon. 360. cf. v. 564. τὸ τρίτον πο- 
ϑῶ μαϑεῖν ib. 1432. ὡς TOStic Àa- 
βεῖν δόρυ Her. F. 268. τί ποϑεῖ τρά- 
"tía; Cress. fr. IX. 2. «99g; πᾶς 
τις δακρύειν τὰς προσήκοντας φίλος 
Phry. fr XVE:97 «f T)v ἐπιΞτείχε- 
σαν ἡμέραν ἰδεῖν ποϑεῖτε Fr. inc. 
LXXXI. 8. pasóv ποϑᾶντα Ph. 
1597. ἡ ποϑᾶσα πάντα καρδία κλύειν 
Hip. 912. ποϑῦσα τὸν πάρος πόσιν 
ἘΔ ΙΗ eri relba-. ra ποϑομένϑ 
Hip. 513. 

Ho3swóc. 3 ποϑεινὸς φίλοις, ἢ ποϑει- 
νὸς Θήβαις Ph. 324. sa. ποϑεινός γ᾽ 
ἤλϑες Iph. T. 515. ἀνὴρ ἐκ δόμων 

| ῥοὰς Hec. 567. ἐπεὶ ἀφῆκε πνεῦμα 
1D. 57]. πνεῦμ’ ἀνεὶς ἐκ πνευμόνων 
l'Or. 277. πνεῦμ’ ἀποῤῥῆξαι ib. 862. 
1 ef. Tr. 751. πνεῦμ᾽ ἄϑροισον Ph. 858. 
πνεῦμ ἥδιτον τέκνων Med. 1075. 
᾿πγεῦμα ἠρεϑισμένον ib. 1119. à ϑεῖον 
90uic πνεῦμα Hip. 1391. πνεῦμα 
τρὸς αἰϑέρα Sup. 533. πνεῦμα δει- 
ἔνων λιπεῖν ib. 554. τί πνεῦμα 

ὑλῶν πνεύματι Bac. 128. πάλιν μ᾽ 
ἀπωϑεῖ πνεῦμα Hel. 413. πνεῦμα 
καϑαρὸν &pay8 Ib. 873. πνεῦμα ὄριον 
Ib. 1679. . ὅταν ϑεῶ σοι πνεῦμα μετα- 
βαλὸν τύ Her. F. 216.  azü 

( povrijc πνεῦμ’ ἄναι- Uv eorund. ΟΧΧΧΥ͂Π. Aoc. κατὰ 
τγεύματα Ph. 794. πνευμάτων ὑπὸ 
ἡυσχείμων ἀΐσσω Sup. 962. πνευ- 
rov ἐ τυγχάνων Iph. T. 15. πνεύ- 

τάσιν ϑαλασσίοις — ἐξωσϑέντες Cy. 
μεϑίξαται πνεύματα Yon. 1507. 

εὐματ’ ἀνέμων Her. F. 102. τάδ᾽ 
W ἄσημα πνεύματ᾽ αἴρεται El. 740. 
τγεύματα kal φοινίας ἔχει ῥοὰς Fr. 
ine. CLX XXIII. 
εὐμων. πνεῦμ᾽ ἀνεὶς ἐκ πνευμόνων 
)r. 277. πρὶν εἴσω τόξα πνευμόνων 
ἰαβεῖν Ion. 524. cf. v. 707. πνοὰς 
Ἑρμὰς πνέω---πνευμόνων ἄπο Her. 
". 1093. οἶνος περάσας πνευμόνων ᾿αῤῥοὰς Fr. inc. CXXXV. 

ὅνεκα σμικρᾶς πνοῆς Or. 84. 
|)" dor. πνοά. πνοὰ λεπτοῦ δόνακος 

9 
τὰ 
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ϑαγὼν, ποϑεινὸς ib. 1006. Βρόμιον 

ποϑεινὸν Cy. 617. ὡς ποϑεινὸς àv| 

μόλοις Hel. 547. ποϑεινὴ δακρύοισι 

συμφορὰ Med. 1221. ὦ ποϑεινὸς 9- 

μέρα Hel. 629. ποϑεινὸν ὄνομα Or. 

1045. ὦ ποϑεινὸν ὄμμ᾽ ὁμιλίας ἐμῆς 

ib. 1082. ποϑεινὸν κτῆμα Dan. 3l. 

ποϑεινὰ δάκρυα Ph. 1720. 

Πόϑι, adverb. Ph. 1710. et Dac. 556. 

IlóSoc. ἐδὲ πόϑον ἔχει βορᾶς Or. 189. 

ἐπεὶ πόϑε εἰς τέρψιν ἦλϑες Ph. 202. 

πόϑον ἀμφιδάκρυτον αἰεὶ κατέχων ib. 

332. διὰ πόϑα ἐλήλυϑας 1b. 387. 

πόϑῳ τῆς νεοδμήτε κόρης αἱρῇ Med. 

623. ἐπὶ ϑήρας πόϑον ἐτέλλϑ Hip. 

234. xar ὀμμάτων -άζεις πόϑον ib. 

526. νέα yáps πόϑος Al. 1090. TÓ- 

ϑῳ ϑανεῖν An. 825. πόϑῳ ἀπωλλύ- 

μην Sup. 1088. πόϑον ἔχων ϑυγα- 

τρὸς Iph. Δ. 431. ἁ ἐπὶ πόϑῳ τρυ- 

φῶσα Κύπρις ib. 1908. Χέκτρων σῶν 

πόϑος μ᾽ εἰσέρχεται 10. 1411. ὥς μοι 

πόϑος εἱλίξαι καὶ διαῦδναι νῶτον Tr. 

116.  rére παρεῖσα πόϑον ib. 645. 

pij σ᾽ ἕλῃ πόϑῳ ib. 891. πόϑε πλέως 

Bac. 456. λευκθ πώματος πόϑος ib. 

707. νικηϑεὶς πόϑῳ Her. 300. πό- 

Soc τις τὰ τῶν φίλων φίλοισιν αἰσϑέοσ- 

Sav κακὰ Hel. 769. λέξω τάδ᾽ ἀμφὶ 

μνῆμα c8 πατρὸς πόϑῳ ib. 967. πό- 

So τᾶς---ὠἀὠῤῥήτα κόρας ib. 1322. r&ro 

κᾷμ᾽ ἔχει πόϑος Ion. 572. r8 βίβ πό- 

Soc. Her. F. 316. πόϑῳ δεδηγμένοις 

Dan. fr. X. 6. πόϑοι ὅσιοι Iph. A. 

555. πόϑοι μεγάλοι Tr. 590. 
Ποῖ, adverb. Or. 510. 597. 631. 

ete. 
Ποία, herba. γῆ cíxreca ποίαν Cy. 

992. 
Ποιεῖ». τὴν δόσιν ἐχέγγυον τὴν πρόσϑε 

ποιῶ νῦν Ph. 767. ἐ μὴν ἁνδάνοντά 

μοι ποιεῖς Al. 111]. ἐχϑρὰ ποιεῖ An. 
780. ταῦτα ἀξίως σαυτῆς ποιεῖς lb. 

1276. μὴ ἀμαϑεῖς ποίει ϑεὰς Τα. 981. 

λέγειν τὸ μέλλον τὰς μεμῃνότας ποιεῖ 

Bac. 301. ἁνδάνοντα τοῖς φίλοις ποι- 

εἶν Alcmen. fr. V. 8. ὁ «A8roc πολλὰ 

ἐκ ὀρϑῶς ποιεῖ Alex. fr. XIV. μηδέν᾽ 

εὖ ποιεῖν βροτῶν, beneficiis afficere, 

Antiop. fr. XL. 3. cf. Epist. IV. 
sed bene seu recte agere, Med. 472. 
Iph. A. 642. Epist. V. ϑάλλειν re, 
καὶ ui, ζῇν τε, καὶ φϑίνειν ποιεῖ Dan. 

fr. 1. δ. τὲς ποιεῖν τι κατὰ παιδείαν 

ILOIR 

δυναμένας Epist. IV. ποιεῖν τι τῶν} 

εἰωϑότων Epist. V. πολλῶν. νεκρῶν | 
ποιᾶσα δορυπετῆ φόνον Cy. 304. ἡνίκ᾽ 
ἔρανον εἰς ϑεὸς ἐποίεις Ἠ6].396. φῶς. 
ἐποίησεν Dac. θ80. ἐπείπερ ἡμᾶς Ζεὺς. 
ἐποίησεν Seàc Hel. 1675. εἴ. An. 1257. | 

2) med. τὸν εὖ λέγοντα μὴ Óvaperij | 
ποιᾷ Hec. 300. ὅπλοισι τὰς QuaAXa- | 
γὰς ποιεῖσθαι Ph. 519. ὀργὰς zot- | 
εἴσϑαι Med. 909. ὄρνιϑα τόνδ᾽ αἴσιον. 
ποιόμεϑα Iph. A. 607. τὰ vépSev | 
εὐτρεπῆ πυιᾶ Her. F. 497. πάρεργ᾽ 
'Opésqv κἀμὲ ποιεῖται δόμων El. 63. | 
ὀργὴν Μενέλεῳ ποιόμενος Or. 1630. 
σύμβασιν ποιθμένα Sup. 799.  mw-| 
λῶν ἔσω λόγχῃ εἰσδρομὴν ποιόμενον. 
Rh. 604. τἀμὸν εὐπρεπὲς ποιόμενος, 
Bac. 440. ἐχϑρὲς τὸς πρὶν εὐμενεῖς. 
ποιόμενοι Hec. 849. καταφυγὰς mot- | 
suévec εἰς τέκνα Or. 566. σύλλογον. 
ποιέμενοι Aut. fr. III. 14. et Cresph.| 
fr. I. 1. πρὸς τὸ γῆρας τὸς vyápec 
zowpévec Dan. fr. VI. 2. xépviac 
καὶ κατάργματα εὐτρεπῆ ποιθμένη Iph. 
T. 245. ὁ ψυχαγωγὸν τόνδ᾽ ἐποιήσω 

ξένον Al. 1181.  àcQaXesépav, ἢ ra- 
χυτέραν, ποιήσαιο τὴν ἐπάνοδον Epist. 
lI. φίλα ποιησαμένα λέκτρα πόσει, 
σῷ Sup.56. ἀφτῶν σύλλογον ποιήσο-" 
μαι Her. 336. εὐτρεπὲς ποιήσομαι, 
(sc. τὸ ξίφος) El. 689. 3) pass. ὃ, 
σὸς νᾶς ἐποιήϑη Κύπρις Tr. 988. ᾿ 

Ποιηρός. ποιηρὲς νομὲς Cy. 61. mot 
»pà βοτάνα 10. 45. ποιηρὸν vámoc 
Bac. 1046. Ἢ 

Ποιητός. ποιητῷ τρόπῳ Hel. 1569... | 
HoudMa. ποικιλίᾳ πραπίδων ZEol. fr. 
IX. 2. * MEN 

Ποικίλλειν. ποικίλλοντες àvSpómu| 
βίον Cy. 388. ἐν δαιδαλέαισι ποικίλοι 
λεσα---πήναις Hec. 470. cf. Iph, T. 

223. πεποίκιλται τρόπες Sup. 187. | 
Ποίκιλμα. — xpóra καλὸν ποίκιλμα i8. 
fr. I. 34. ἀτέρων ποικίλματα Hel. 
1102. i-i 

Ποικιλοδέρμων. ποικιλοδέρμονας | (SC« 
πώλϑο) Iph. A. 227. ) 

Ποικιλόϑριξ νεβρὸς Al. 587. e d 
Ποικιλόνωτος δράκων Iph. T. 1245. 
δόρκαν ποικιλόνωτον Her. F. 8576. : 

Ποικιλόπτερος Hip. 1270. WT 

Ποικίλος. ποικίλος ἀεὶ πέφυκε Tph. A. 

526. πέπλες ποικίλας Med. 1159. cf.. 

An. 148. τὸς ϑυλάκες τὲς ποικίλδο 
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| —iósca Cy. 181. 
infr. VII. 2. 

᾿βρδ Pol. fr. X. 2. 
"βρίσι Bac. 249. 
| Med. 300. 

ποικίλα ζυγὰ Bac. 1054. 
κίλων ἁρμοσμάτων Hel. 418. 

. 981. 

xiévoc Hel. 1500. 

δκόλοι καὶ 
ποιμένων βοσκήματα Cy. 

* ποιμένων λεὼς And. fr. XXVII. 

Trot μνας 

12. ποίμναισιν εὐβοτωτάτην Cresph. 
«XIII. 3. 

συρίζων ποιμνήτας ὑμε- 

λόχευμα ποιμνίοισι----ὁπότε 
vero Or. 998. εὐτυχᾶντα ποίμνια 
h. 270. ἤδη véuect κατ᾽ "IQav ποί- 
πὰ ib. 552. ποιμνίων ἐπιτατῶν 
αὐΐορ, fr. XXXIII. 4. 
"Gv. ὑμᾶς ποινασόμεσϑα Iph. T. 
3 

"áp. ᾿Αγαμέμγονος ποινάτορας 
l- 23. cf. v. 268. 
wi), et dor. ποινά. ἔνϑεν---ἐκβαίνει 
tW& γ᾽ ἐς οἴκος Iph. T. 201. εἰρήνη, 
᾿γαῖσιν ἐχϑρὰ Sup. 490. 
le" ἀντιπάλες Tph. 'T. 446. ποινὰς 

τὰ κομψὰ ποικίλοι! 
κῶλα ποικίλης νε- 
ἐν ποικίλαισι ve- 

εἰδέναι τι ποικίλον ἸΠολεῖν. 
ὁ ϑεὸς ὡς ἔφυ τι ποικίλον cóv; Or. 1269. z( vj τῇδε πολεῖς ; ποικίλων ἑρμηνευμάτων 

ποικίλων λαλημάτων An. 
ποι- 

τῇ ᾿Αφροδίτῃ πόλλ᾽ ἔνεςι ποικίλα /ol. fr. 
IX. ἔδαγμα ποικιλώτατον Bel. fr. 

ποιμαίνειν sparóv 
, 

^ ἐποιμαίνοντο βαλιαὶ 

ποιμένια ἄλση Tem. fr. 

ἔχει σε ποιμέν᾽ ἐσ- 
σύριγγι πειϑόμεναι 

ποιμέσιν λόχων 
, L4 

4 ποιμένες ὄχων τετραόρων 
Δ ποιμένες 

IIOAE 

ἀδελφῶν kai πατρὸς λαβδσ᾽ ἐμᾷ Tr. 
360. cf. v. 879. 

IIóroc. ὄϊν μελάγχιμον πόκῳ El. 513. 
τίς ὅδ᾽ ἀμφὶ μέλαϑρον πολεῖ 

Πολεμεῖν. τῇ ὑγιείᾳ πολεμεῖν Mip. 
263. τῷ ϑεᾶ προϑυμίᾳ πολεμῶ lon. 
1886. 

Πολεμικός. Σπαρτῶν τῶν ἄγαν πολε- 
μικῶν Fr. inc, CCV. 

Πολέμιος. πολέμιός σοι λειφϑεὶς Hec. 
1138. πολέμιον σὸν κτανὼν ib. 1176. 
πατρίδος πολέμιος Ph. 612. πολέμιος 
κλύδων Ion. 60. πολέμιος ἐμοῖς δό- 
μοις ΕἸ. 838. τοῖς φιλτάτοις πολέ- 
μιον πεφυκέναι Dan. fr. IV. 4, πο- 
λεμίῳ βραχίονι "Tel. fr. IT. 2. πολε- 
μίων ἀγωνία Hec. 314. πολεμίων δέκην ib. 1162. πολεμίων πάρα ἄγ- 
γελμά τι Or. 873. πολεμίες λόγες 
ἔχων Her. 655. πολεμίαν με ἡγόμε- 
voc Hec. 741. πολεμία ἦν (sc. ἡ μή- 
759p) Or. 796. ἔρυμα πολε íac χερὸς 
Med. 1322. cf. Rh. 286. γοῦν μῶν 
παντευχίαν Sup. 1191. κα πολεμίαν 
με φεύγετε Ion. 1553. πολεμία φλὸξ Er. fr. 1. 28. πολεμίαν δάμαρτ’ ἔχειν Fr. inc B, 17. τῷ πλέονι αἰεὶ πολέω 
piov καϑίξαται τὄλασσον Ph. 542. ἦ τι κεῖϑεν πολέμιον πεπόνϑαμεν Her. 
F. 1128. πέφυκέ πως παισὶ πολέμιον γυνὴ τοῖς πρόσϑεν JEg. fr, VIII. 1, 
ἀπαρχὰς πολεμίων σκυλευμάτων Ph. 
804. τοῖς τῶνδ᾽ ἐκγόνοισι πολεμιώ- 
raroc Her. 1034. Ἕλλησιν πολεμιώ-- 
τατος Hel. 475. φίλος τιϑέντες rdc 
γε πολεμιωτάτες Hec. 848. τοῖς ἀνϑ.- 
αμίλλοις πολεμιώτατοι Ion. 606. ψύ- 
χοὸς λεπτῷ χρωτὶ πολεμιώτατον Εν. 
ilic. ΕΟ αν τὰ Aesa καὶ κάλλιξα πο- 
λεμιώτατα τίϑεσϑε Med. 72x 

Πόλεμος. πόλεμον συγγόνῳ ϑέσϑαι Or. 
13. ξυνετὸς πολέμε 1". 1406. ὁ τλή- 
pov πόλεμος Sup. 119. ὅσῳ πολέμε 
κρεῖσσον εἰρήνη ib. 488. ξυνῆψέ μοι 
πόλεμον Rh. 498. οἰκεῖος πόλεμος 
Her. 420. et Antig. fr. IV. 9, ὅσοι 
τὰς ἀρετὰς πολέμῳ κτᾶσϑε Hel. 1166. 
ἀπόλεμον πόλεμον ἔσπευσας τέκνοις 
Her. F. 1133. πρὸς τῶν ὁμοίων πόλε- 
pov αἷἱρδνται μέγαν Alex. fr. IX, 9. 
φιλεῖ τοι πόλεμος 8 πάντ᾽ εὐτυχεῖν 
'Tem. fr. VI. 1. οἵτινες πολέμος αὐὖ- 
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ξάνεσ᾽ ἄνευ δίκης Sup. 290. πολέμων 

ἐρατὰς Her. 378, χαλεποὶ πόλεμοι 

ἀδελφῶν Fr. inc. XCII. etc. 

Hoops Rh. 381. 

Πολιῆται, poet. pro πολῖται El. 119. 
Πολιῆτις. ὦ ψάμαϑοι πολιήτιδος ἀκτᾶς 

Hip. 1126. 
Πολιός. πολιὸν ἐπὶ κρᾶτα Hec. 653. 

cf. Bac. 185. πολιὸν αἰϑέρα Or. 1376. 
πολιὸς ἀνὴρ Sup. 166. πολιῷ σιδάρῳ 
Her. 758. πολιὸς ὄρνις Her. F. 

110. zoXisc πατέρας An. 614. et Cy. 

306. πολιὰν χαίταν Al. 473. cf. v. 

912. χήραν πολιὸν An. 348. πολιὰ 
£vvepic Dac. 324. ἄνανδρος πολιὰ 

παρϑενεύεται Hel. 290. πολιὰς μα- 

τέρας Sup. 35. σαρκῶν πολιῶν 1}. 
50. πολιᾶν ἐκ γενύων Her. F. 693. 
£y πολιαῖσι φήμαις El. 701. πολιὸν 

aiSépoc εἴδωλον Ph. 1538. γῆρας 
πολιὸν Sup. 170. Bac. 258. et iu 
700. et πολιῷ γήραϊ Er. fr. VI. 
πολιὸν δάκρυον Her. F. 1209. co 

πολιὸν Er. fr. VI. 4. ῥόϑια πολιὰ 

ϑαλάσσας Hel. 1519. 

Πολιᾶχος. ὦ πολιθχον κράτος Rh. 

821. 
Πολιόχρως κύκνος Bac. 1362. 
Πόλις. “Φρυγῶν πόλιν Hec. 4. Παλ- 

λάδος ἐν πόλει ib. 466. πλῆϑος πό- 
λεος ib. 800. ᾿Αργεέων πόλις Or. 49. 

τὰ πρὸς πόλιν πῶς ἔχεις ; 10. 427. 
πόλις πρὸς πόλιν ἔπτηξε Sup. 268. 
ἸἸδαίαν πόλιν Hel. 004. Κυκλωπείαν 
πόλιν Her. F. 15. ὦ πόλις "Apye 
Tel. fr. V. πόλις voo8ca Fr. inc. 
XXXVIII. et fr. inc. B. 47. l. 3 
(sc. ἡ ἰσότης) πόλεις πόλεσι συνδεῖ 
Ph. 540. etc. 

Πόλισμα. πόλισμα ἸΙαλλάδος Med. 
771. cf. Iph. T. 1014. et Her. F. 
1323. πόλισμα Τροίας Tph. ACT. 

πόλισμα Περσέως ib. 1500. πόλισμ᾽ 
ἑπτάτομον Bac. 917. ᾿Αχαιϊκὸν πό- 
λισμα Her. 195. πύλισμ᾽ ἐλεύϑερον 
10. 957. 

Πολιτεύεσϑαι. εἰ πένης ἅπας λαὸς πο- 

λιτεύοιτο ZEol. fr. VI. 9. πεπολίτευ- 
ταί σοι καλῶς Epist. IV. 

Πολέτης. κακὸς πολίτης Bac. 271. et 
κακοὶ πολῖται ,Antiop. fr. VII. 3. λό- 

γῳ πολίτης ἐςὶ Er. fr. I. 13. ἀργὸς 

πολίτης Melan. fr. IV. ἐν πολίταις 
τίμιος κεκλημένος Hec. 625. τίνες 
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πολιτῶν ἐξαμιλλῶνταί σε γῆς; Or. 

431. cf. v. 754. 764. et 978. ὦ πά- 
rpac κλεινοὶ πολῖται Ph. 1746. τρεῖς 
πολιτῶν μερίδες Sup. 238. πολιτῶν 
ἐπὶ πημοσύνῃ Fr. inc. CLIII. 2. 

Πολέτιδες El. 1336. 
Πολλάκις. κοινῆς τραπέζης πολλάκις 

τυχὼν ἐμοὶ Hec. 798. ἀγλωσσίᾳ oM 
λάκις ληφϑεὶς ἀνὴρ Alex. fr. III. 2 
etc. 

Πολλαχϑ Hel. 594. 

Πόλος. λαμπρῶν à spo πόλον ἐξανύσαι 

Or. 108. χρυσήρει πόλῳ Ion. 1154 
εἰς Ὁ ΚΗ πόλον Chry. fr. VIL. 11 

᾿Ατλάντειον πόλον Pi. fr. IIT. 5 

τὸν ἀγήραντον πόλον αἰϑέρος τέμνω; 
Epig. 1. 1 

Πολυαίνετος. πόλιν δορὸς ἀλκᾷ πο. 

λυαίνετον Her. 761. 
Πολυάνωρ. πολυάνορι ἐν ξενόεντι Spó 
vo Iph. T. 1281. 

3.| Πολύαερος. τὸ Διὸς moXvaspor ἕδοι 
Ion. 870. 

Πολυάχητος (i.e. πολυήχ-.) κῶμος ΑΙ 
0921. 

Πόλυβος, nom. propr. viri. Ph. 28, " 
et 1601. et CEd. fr. III. 1. 

Πολύβοτρυς. τὴν πολύβοτρυν e 
Bac. 650. 
Πολύβ Opoxoc. πολύβροχ᾽ ἁμμάτων ἐ 
ρείσματα Her. F. 1035. 

Πολύδακρυς Ph. 369. πολύδακρύν y 
γᾶϑεν ἐξορίζει 'Tr. 1105. πολύδακρυν 
ἁδονὰν El. 126. 

Πολυδάκρυτος. τὸν πολυδάκρυτον i 
ἀΐδαν Mer. F. 426. woXvOáxpuro 
κόρα Hec. 651. M 

Πολύδενδρος. ἐν ταῖς ex 
Ὀλύμπε ϑαλάμαις Bac. 560. Ἢ 

Πολυδεύκης, Pollux , Tyndari et Led: 
filius. Or. 1636. et El. 1240. ἡ 

Πολύδωρος, 1) filius Priami, a Poly 
mestore interfectus. Hec. 3. 
682. 987. et 1133. 2) filius Cadmi 
Ph. 8. 

Πολνέλικτος. πολυέλικτον ἁδονὰν p 
319. 

ἸΠολνετὴς Or. 473. et Hel. 657. 

Πολυζήλωτος, ἣ Hip. 169. 
Πολύϑηρος. ἀμφὶ τὰν πολύϑηθον Δι 
κτυνναν Hip. 145. πολυϑηρότατο 
νάπος Ph. 808. 

ΠΠολύϑροος. δέλτα πολύϑροοι διαπτυχι 
Iph. T. 727. 
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᾿Πολύϑυτος. πολύϑυτος τιμὰ Her. 777. Πολυπλάν 
| πολύϑυτον ἄλσος Iph. A. 185. πλανήτων πόνων Hel. 1335. ᾿Πολύκαπνον σέγος El. 1140. IloAvzAavoc. δεργμάτων κόραισι πο- “Πολύκαρπος. τὸν πολύκαρπον οἰνάνϑας λυπλάνοις Ph. 663. |! Bórpvy Ph. 238. πολύκαρπον ὄχημα Πολύπλεϑρος. πολυπλέϑρες γύας ΑΙ. | Fr. inc. CLXXVIL. 3. 690. 
᾿Πολύκλαυτος. τόκος πολυκλαύτος lon. Πολυπλόκος, σπείραις πολυπλόκοις Med. |-869. σείχομεν πολύκλαυτοι Her. F.| 481. πεσσῶν μορφαῖσι πολυπλόκοις ᾿ 1427. κόρα πολύκλαυτος Iph. A. 782.! Iph. A. 197. eb κύρας πολυκλαύτος ib. 779. Πολυποίκιλος. * πολυποίκιλα φάρεα Iph. Πολύκρανος δράκων Dac. 1015. T. 1149. Πολυκτήμων βίο Ion. 581. 
Πολύκτητος. πολυκτήτων δόμων μέτο- 
Xoc An. 769. 
Πολυκτόνος. ζωφτῆρα τὸν πολυκτόνον 
Her. 218. "EAévqe τῆς πολυκτόνα Or. 
1142. cf. Hel. 199. ἁ TOÀvKTÓYOC 

, ὕπρις ΠΕ]. 242. 
Ἰολύκωπος. πολυκώπῳ σκάφει Iph. T. 
981. 
E... πολύμετρον λαβὼν “άχυν 
M eleag. fr. I. 6. 
Bo. ποχυμηλοτάταν ἑςίαν oi- 
κεῖς Al. 591. Πολύπτυχος. Φωκέων ἐν Opp, rex Thracie, ab Hecuba x3ori Iph. T. 677. »eoecatus, Hec. 7. 771. 969. 974. et Πολύς. πολὺν χρυσὸν Hec. 10. ἣν 1116. 

πολὺς (i. e. vehemens, iracundus) Ὁλύμοχϑος. ὦ πολύμοχϑος ἤΛρης Ph. παρῇ Or. 1200. πολὺς γέλως ib. 0] Λαβδακίδαις πολυμόχϑοις ib.| 1560. Tr. 983. Bac. 250. et Ion. 1172. 7. οἶκτοι ϑνητῶν πολυμόχϑων El.| ὁ πολὺς βίος Hip. 252. ἱππικοῖς ἐν ED. ὦ πολύμοχϑος βιοτὰ ϑνητοῖς ἤϑεσι πολὺς ξυνοικῶν ib. 2900 67, Bine. CLX. 1. τῶν πολυμόχϑων ὁ ϑεὸς (sc. Bacchus, i. e. vinum εἰς Ρωϊάδων Hec. 96. ἢ πολύμοχϑον τὸ σῶμ᾽ ἔλϑῃ πολὺς Bac. 300. πολλὰ Ip" ἦν γένος, ἢ πολύμοχϑον. ἁμερίων ;] πολλοῖς cipi διάφορος βροτῶν Med. Iph. A. 1330. Sq. ἐκ ἄν γ᾽ εἰδείης 579. μάχῃ πολλοῖσιν εἷς; Iph. A. 'Ü λυμοχϑότερον --- ϑνατῶν Her. F.| 1358. πολλαὶ γε πολλοῖς εἰσὶ συμφο- 196. pai βροτῶν lon. 381. πολλοῖσι πολ- 
λὴν, δὶς rocoicór πλείονα Fr. inc. CIX. οἱ πολλοὶ, multitudo plebis 
Hec. 257. Or. 770. El. 382. et Antig. 
fr. III. dicitur et πολέες pro πολλοὶ Iph. T. 1262. Hel. 295, et 1348. 
πολλῆς ἔριδος κλύδων Hec. 118. πολλὴ 
ἀνάγκη ib. 396. et Med. 101. πολλὴ ἐν βροτοῖσι---- ϑεὰ κέκλημαι Hip. 1. 
πολλήν γ᾽ ἀμαϑίαν ἐθέσπισας Ἐ].971. τὸ πολὺ (i. e. multitudo plebis) δεινὸν κακὸν Iph. A. 1357. ἢ πολλέ ys δεῖ 
del. fr. XIIL JoXNA μοχϑεῖν, πόλλ᾽ 
ἔχων ἐν δώμασι, βέλει; Ph. 5295. 
T0v8gQ πολλὰ, πόλλ᾽ εὐδαιμονεῖ Sup. 
977. πολλὰ πολλῶν κυρεῖ Iph. TT. 
759. πόλλ᾽ &vaspéóet ϑεὸς Rh. 332. 
πόλλ᾽ Arpa μ᾽ ἐν ὀλέγῳ Hel. 771. 

τος αἰὼν Hip. 1110. zoXv- 

Πολύπονος Her. F. 1191. τῶν πολυ- 
πόνων βροτῶν Or. 176. cf. ΑΙ. 974. 
πολυπόνῳ μοίρᾳ Ph. 160. χάρις γόων᾽ 
πολύπονος Sup. 80. δόμων πολυπό- 
vow ἀνάγκαις Or. 1011. ἐκ Μυκηνῶν 
πολυπόνων Her. 932. ὦ γυναικῶν 
λέχος πολύπονον Med. 1291. ἐφα- μέρων ἔϑνη πολύπονα Or. 975. πο. 
λύπονα πάϑεα ib. 1500. 
τάτην βροτῶν Hec. 722. 

Πολυπόταμος. Μαιῶτιν ἀμφὶ πολυπό- 
ταμον Her. F. 409. 

πολυπονω- 

, 

πολυπτύχῳ 

ὑλυνείκης, filius CEdipi. Ph. 56. etc. 
p.15. etc. 

Λυγιφής. πέτρινα κατὰ ϑρύα πολυ- 
ἰφέα Hel. 1342. 
λυξένη, filia Priami. Hec. 40. etc. 

40. etc. 
λύξενος οἶκος Al. 571. 
λύολβος. χώρας τῆς πολυόλβε Ar. 
- AXXIIL. i. 
wópriSoc. τὰν πολυόρνιϑον ἐπ᾽ αἷαν 
»h. T. 435. 
Woxoc τυραννὶς Rh. 166. 
λύπηνος. πολύπηνα φάρεα El. 191. 
λύπλαγκτος. ἐκ ἄν γ᾽ εἰδείης ἕτε- 
»ε--πολυπλαγκτότερον ϑνατῶν Her. 
1197. ᾿ 
E. Hel. 204. 
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πολλὰ κραάίνει ϑεὸς Fr. inc. CXCIII. 
etc. 2) Comp. πλείων, vel πλέων 
λόγχης ἀριϑμῷ πλείονος κρατϑμεναι 

Bel. fr. XXV. 12. ὅταν τις ἐσϑλὸς 

---μηδὲν φέρηται τῶν κακιόνων πλέον 
ec. 308. τῷ ὄχλῳ πλέον νέμεις 1b. 

ἐχρῆν τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν 
ἰσχύειν πλέον ib. 1188. βίϑ τὸ πλέον 
μέρος Or. 203. δεῖ δὲ πλέον φέρε- 
σϑαι ib. 660. τὸ πλέον ἀπολέσας 
Ph.512. τῷ πλέονι αἰεὶ πολέμιον κα- 
ϑίξαται τἄλασσον lb. 542.  $povaca 
πλεῖον, ἢ γυναῖκα χρῆν Hip. 641. 
νέμοντες τῷ φϑόνῳ πλεῖον μέρος Sup. 
24]. r8 ϑεῦ πλεῖον φρονῶν Her. 259. 
πλειόνων ἐρῶσι Sup. 239. ζητῶν τὰ 
πλείονα Inus fr. XV. 4. etc. 3) Su- 
perl. πλεῖςος. 

τὸ πλεῖτον Sup. 408. 

ἁμαρτάνει βροτῶν (πο. fr. I. etc. 
Πολύσπορος. 
743. 

Iourzatoc. 

j πλείξες ᾿Αχαιῶν 

ὥλεσεν Or. 741. ἐχὶ τῷ πλότῳ διδὲς 
ὦ πλεῖς᾽ ἔχων 

Hec. 620. ὁ πλεῖτα πράσσων πλεῖσϑ᾽ 

᾿Ασιάδος moXvamóps Tr. 

IIoAósovoc. ὦ δαίμονος πολυτόνε Hel. 

2192. 
ἀρὰ πολύςονος ib. 997. 
---πολύτονος Ph. 1029. 
sovov γόων Med. 204. 

τὴν voXvsovov “Ἑλένην Or. 56. 
ὦ πτερᾶσσα 

^, * , 

ἰαχὰν πολύ- 

ἁ πολύςονος 

Ἔριννὺς Sup. 835. cf. Her. F. 880. 
ἁγεμόνευμα νεκροῖσι πολύτονον Ph. 
1499. 
975. 

Πολύτεκνος. 80' εἰς ἅμιλλαν πολύτεκνον 

σπεδὴν ἔχων Med. 557. 
Πολύμνος ϑεὸς Ion. 1074. 
Πολύφημος, nom. propr. viri. Cy. 25. 

91 et . 

Πολύφϑορος Ph. 1029. 
IloAvóóvoc. πολυφόνῳ χερὶ Rh. 62. cf. 
v. 465. τὰν πολυφόνον κύνα Her. F. 

420. 
Πολύχορδος. 
196. πολυχορδοτάτᾳ γήρυϊ ἈΠ. 548. 

Πολύχρυσος. i 

Hip. 69. 
Hec. 492. cf. Hel. 934. 
χρύσῳ χλιδῇ An. 2. 
'Thes. fr. VIII. 1. 

πολύχρυσα λατρεύματα 

1278. 

ἐφαμέρων ἔϑνη πολύτονα Or. 

πολυχόρδοις ᾧῳδαῖς Med. 

Ζηνὸς πολύχρυσον οἶκον 
τῶν πολυχρύσων Φρυγῶν 

σὺν πολυ- 
cf. Dan. 2. et 
αἱ πολύχρυσοι 

Avóai Iph. A. 787. cf. Bac. 13. 
fa stpho US 

Πομπός. 

IIoveiv. μὴ πόνει Ph. 617. cf. El. 10€ ᾿ 
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ρῶν ὑδάτων πόμα Hip. 209. βότρυος, 
ὑγρὸν πόμα Bac. 279. | 

ὁ Μαίας πομπαῖος ἄναξ. 

Med. 789. ἐλάταν πομπαίαν Iph. Δ. 
1323. | 

'Πομπεὺς σωτήριος Rh. 229. 3 

868. πήματος πλέον ib. 1168. ἐκ. Πομπὴ, et dor. πομπά. ἐρίας πομπῆς 
σπανίζων Iph. A. 352. ἀνταίαν Et-| 
ρίπῳ πνεῦσαι πομπὰν 10. 1924. ilv. 
yw πομπαῖς ἀντήσαις 10. 150. ὦ ed 
τλιοι πομπαὶ Iph. T. 001. πομπαῖσι ἰ 
᾿Αφροδίτας Mel. 1131. Ἑὐρυσϑέως. 
πομπαῖσι Her. F. 580. | * 

Πόμπιμος. πόμπιμος ὁ δαίμων Ph. 991. 
πῶς---πόμπιμόν σε χώρα τὰν παιδολέ-. 
τειραν ἕξει; Med. 848. πομπίμαν͵ 
ἔχων ἐμὲ Ph. 1705. πομπίμα φάτις 
δωμάτων Hip. 578. πνοὰς πομπίμβε. 

Hec. 1290. cf. Hel. 1079. qi 
πομπὸς σωτήριος Bac. 963. 

ὃς ἡμῖν πομπὸς ἦν ϑεωρίαις ib. 1045; 
ἡμᾶς πομπὲε--κόρης τάσσεσιν εἶνα 
Hec. 222. ὦ πομποὶ Bac. 1979. αἵ 

πονᾶμεν ἡμεῖς Med. 334. 
Iph. A. 42. εὐ Her. 704. 
πονεῖν Iph. A. 88. ἐκ ἄρα δοκεῖ σὺ 
τάδε πονεῖν ; 1b. 410. y 
ib. 1035.  Sx8» πονεῖν μὲ χρή" πὸ 
γᾶντα δ᾽ ἄξιον μισϑὸν φέρεσϑαι Rh 
161. cf. v. 182. ὁ μὲν πονεῖ, ὃ Qu 
πονήσας αὖϑις ὄλλυται κακῶς Hel 
719. sq. μάτην πονῶ Ker. F. 90}, 
conf, Bac. 626. Melan. fr. VIIIZ2 
χρὴ πονεῖν Ar.fr. XXX. 2. ἢ wá 
μην ἂν πονεῖν Bel. fr. XVII. 2. £9; 
ἐδεὶς, ὅστις d πονεῖ, βροτῶν Hyp. f 

IV. 2. Μυκηναίῳ πονῶν τυρᾶνν 
Her. F. 388. τῷ πονᾶντι καὶ ϑεὺ 
συλλαμβάνει "Tem. fr. III. ὁ τῶ 

πονάντων τῶὦργον ἡἧγδνται τόδε At 
696. πονϑσ᾽ (i.e. ὅσα) ἄλλον πόνο, 
Hec. 779. πονᾶσα πολλὰ Sup. 9i 
ἅμιλλαν ἐπόνει ποδοῖν Iph. A. 216 
μόχϑες ἄλλως τῆς εὐσεβείας---ἐπ ón 

ca Hip. 1369. ἄλλοισι πόνησ' 
ἐπόνησα) ἁμιλληϑεὶς λόγῳ Sup. 1 : 
ἃ ᾿πόνησα πόλλ᾽ ἐγὼ Her. FE. 250 

μίαν πονήσας ἁμέραν ἡμῶν ὕπερ, | 
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| σγηρία Cy. 641. ἡ μωρία---ἀδε 
τῆς πονηρίας ἔφυ Fr. inc. VIT. 9. 
Jovi 
/ca kóc Hec. 596. πονηρὸς ἀνὴρ Sup. 
(MA. πογηρβ φωτὸς ἡδοναὶ κακαὶ Iph. 

ΠΑ; 387. νότον πονηρὸν ib. 1187. 
᾿ τονηρὸν οἰωνὸν ib. 1347. ἐδέ μ᾽ ἕξέι. 
β lo a£ 608 πονηρὸς ἐδεὶς lon. 636. πο- 
npo χρήσεται κριτῇ El. 374. πονηρῷ 

'9 φϑόνῳ Bel. fr. XXIX. 2. ἁρμὸς 
ἄμφω πονηρὼ 

| πονηρῶν προΞτατῶν 
up. 243. φόβες πονηρὸς ib. 548. 
vpec πονηροὶ Cy. 638, τὲς πονηρὸς 
(Asc ἔχειν Ion. 627. γγώμης πονη- 
οἷς κανόσιν ἘΠ]. 52, τὲς πρὸς χάριν 
Ξηονηρὸὲς Er. fr. II. 20, cf. v. 28. 
ovpàv αἵρεσιν Iph. A.1364. πονη- 
Uwe χεῖρα Ion. 1316. ὅστις γαμεῖ 
Ὀγηρὰν El. 1098. et Cress. fr. IV. 4. 
ἰδοῖ πονηρᾷ Antiop. fr. XL, 3. 
σχας πονηρὰς Iph. A. 1001. τελε- 
(€ πονηρὰς Bac. 260. χάριτας πο- 
Ἰρὰς Hel. 908. πονηρὸν γλῶσσ᾽ ἐπί- 
ἤονον σοφὴ Iph. A. 333. πονηρὸν 
Xroov Meleag. fr. X. 2. πονηρὰ 
ᾷν Hec. 1190. ἢν πονηρὰ ἦ (sc. τὰ 
ἐταλμένα) Ph. 1043. κέρδη πονηρὰ 
j| ἐκ τῶν πονηρῶν σωμάτων 
Peas. fr. XIV. 3. oe; πονηρὰ 
ity. fr. V. 8. πονηρὰ τἄργ᾽ ἔχασα 
* mc. LIV, 9. 
δ, τὸ ζῇν μὴ καλῶς, μέγας πόνος 
X. 378. et Fr. inc. LXXXIII. 9. 
le τὸν αὐτὸν εἶχεν πόνον Hec. 579. 
"8c" ἄλλον πόνον ib. 779. ᾿Αχαιῶν 
νον ἀπαλλάσσων διπλᾶν ib. 1197. 
τόνων πόνον Or. 1570. τὸν ἐμὸν 
νων πόνον Ph. 30. cf. v. 1443. à 
Ἢ πολλᾷ pe δεῖ Hip. 23. φαῦλον 
Mjcac πόνον Sup. 317. εὐσεβὴς 
Joc ib. 373. πὸ πόνος ἐμῶν τέκνων; 
|1134. Κυκλωπίων πόνον χερῶν 
QA. 1501. πόνος εὐκλεὴς Wh. 
* πόνον ἡδὺν Bac. 66. βόλει 
0v μοι τῇδε προσϑεῖναι χερί; Her. 
"τὰ τῶν ϑανόντων dv, ἀλλ’ 

πόνος Hel. 1437. 
1€ πατὴρ Lic. fr. IT. 
ἧς ἔργῳ πέχει Fr. inc. 
139) Plur. "πόνοι καὶ πόν. 
Κρείσσονες Hec. 638. 
ὧν πόνων ib. 783. 

| πόνων ib. 1209, 

- 

πόνος tU- 
ὁ βίοο---- 
CXXII. 

ὡν ἀνάγ- 
τῶν ἀμέ- 

τῶνδ᾽ ἀφειμέ- 
μεταδιδός co: 

λφὴ 

ός. ὁ πονηρὸς δὲν ἄλλο, πλὴν 

,Ttoc Iph. A. 765. 
T. 1443. et 

“ΟΝ 

πόνων ἐμῶν Or. 281. 
—év κύμασι ib. 343. 
ib. 452. 

δεινῶν πόνων 
ἀντιλάζα πόνων 

καλὸν πάρεργον πόνων ib. 
609. πόνοισι μυρίοις ἀλώμενος ib. 
688. σμικροῖσι τὰ μεγάλα πῶς ἕλοι 
τις ἂν πόνοισιν; ib. 094. σὺ συμπο- 
γεῖς ἐμοὶ πόνες ib. 1224, πόνος πο- 
vícac μυρίας ib. 1615. cf. v. 1663. 
μελέα πόνων Med. 96. πόνων ἀφύκ- 
των ἐκσῶσαι δέμας ib. 531. νὸν 
ἀνάπαυσις Hip. 190. ἀκοὸ r&v 3vo- 
λύτων πόνων εὑρεῖν An. 12]. μόχϑοι- 
σιν ἄλλων καὶ πόνοις ἐπηρμένοι ib. 
706. ἐδεὶς αὐτὸς ἐν πόνοις ἀνὴρ Iph. 
T. 729. εὐφάμοις πόνοις μοχϑεῖν lon. 
134. τῷ κατ᾽ otkec ἐκτὸς ἡμένῳ πόνων 
ZEg. fe-1X.9. ^de δὲν πολλῶν πό- 
vov And. fr. IX. μεμνῆσϑαι πόνων 
epusdi fe, Xoostigp oe uy τίκτεσι τὴν 
εὐδοξίαν Arc. fr. VII. 3. et οἱ 7r. τίκτε. 
τὴν εὐανδρίαν Fr. inc. LI. 7. τὸν 
πόνων πεπαυμένον Cresph. fr. I. 3. 
πόνοισιν ἐκ ἀγύμναστος φρένας Dic.fr. 
XVI. ἐκ τῶν πόνων τοι τἀγαϑ᾽ αὔξε- 
ται βροτοῖς Er. fr. X. 1. σὺν μυρίοις 
τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις Fr. inc 
XXXIV. εἰ μὴ μακρὰν διὰ πόνων 
£vavsóAav eorund. CLXVII.2. gu 
ταβολὰς πόνων ἀεὶ φιλῶ eor. CLXX. 
ere. 

IHovrtàc αὖρα Hec. 444. 
Ilórztoc., ἀφῆκε πόντιον Hec. 797. cf. 
Dan. 43. ὁ πόντιος ἄναξ Hip. 44. 
πατὴρ πόντιος ib. 1318. ὦ πόντιε 
(1. e. Neptune) An. 1011. cf. Rh. 188. 
Hel. 1601. et Ion, 282. Ἄρης móv- 

movrío σάλῳ Iph. 
ποντίων σάλων Or. 994. 

πόντιος δαΐμων Rh. 240. covris cai- 
δὲς Se8 Cy. 21. cf. v. 285. et 412. 
ἱκέτας δέχεσϑαι ποντίος ἐφϑαρμένες 
ib. 299. ποντίας ἁλὸς Hec. 610. Hel. 
128. ἐξ Her. F. 400. ποντίας ἀκτῆς 
ἔπι Hec. 778. cf. Med. 1288. et ΑἹ. 
998. ποντία voric Hec. 1959. ὦ 
δέσποινα ποντία Hip. 415. et 522. 
τᾶς ποντίας 9:8. An. 130. cf. Iph. A. 
836. et Hel. 325. “ποντίαν ξυμπλη- 
yáóa An. 796. ναῦν ποντίαν Iph. T. 
70. ὦ ποντίας παῖ Λευκοϑέας ib. 270. 
ποντίας ὑπὲρ πλακὸς Pal. fr. HI. 4. 
ποντίας πεντήκοντα νῆας Iph. Α. 253. 
ἐπὶ πόντιον κῦμα Hip. 735. cf. v. 753. 
ποντίῳ φυσήματι ib. 121 rs οἷδμα 
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πόντιον Iph. A. 704. cf. Hel. 407. et. 
1412. πόντιον sópa Rh. 430, mó»-. 
τιον σκάφος Τὰ. 1085. ποντίοις πεί-" 

σμασι Hec. 1080. ἐπὶ πόντια κύματα 
Iph. 'T. 409. ποντίων κἀϑαρμάτων 
Her. F. 225. ὄψων ποντίων Cress. 

fr. IX... 3. 
Πόντισμα. Μενέλεῳ ποντίσματα φέ- 

ροντες Hel. 1564. 
IIovrouéóov Hip. 744. 
Ilovromópoc. πλάταν sorromópov Τι. 

810. τὰς ποντοπόύόρες σχεδίας Hec.| 
113. ποντοπόρες ϑοὰς ἀκάτες ib. 

445. 
Πόντος. ἐν vóvrs σάλῳ Hec. 28. οἴ] 
El. 1241. πόντε πελάγιος κλύδων 
Hec. 701. γένος ὄτε πόντος, árt γῆ, 
τρέφει τοιόνδε ib. 1181. δεινῶν πόνων, 
ὡς πόντε---ἐν κύμασι Or. 3438. ἐς 
οἶδμα πόντα ib. 992. ᾿Ιόνιον κατὰ 
πόντον Ph. 216. cf. Tr. 225. ἐφ᾽ ἁλ- 
pvpüv πόντε κληΐϊδ᾽ ἀπέραντον Med.| 
212. πόντε κρέοντι Hip. 1168. cf. 
El. 1262. πρὸς πόντον Σαρωνικὸν 
Hip. 1200. zóvrs ναυτολήματα Sup. 
209. πόντος μέλας lph. T. 107. 
πόντα εὐξείνεα ib. 193. et á£etva πόντεο 

ib. 218. πόντε ἀνάκτωρ ib. 1414. ἐπὶ 
πόντον Σικελὸν Cy. 699. et El. 1347. 
δεινὰ φῦλα πόντα JEol. fr. EX. 8, κα- 
λὸν, πόντα χεῦμ᾽ ἰδεῖν εὐήνεμον Dan. 
fr. X. 2, πόντα κύματα Fr. inc. 
CLXXV.]. πόντε πλάνητες Fr. inc. 

Β. 31. 1. οἷς. 
Πορεύειν. πορεύει αὐτὸν ἐκκλήτων ἄπο 
Or. 947. ὀχημάτων ἔξω πορεύετε 
φερνὰς Iph. Α. 611. ἐπεί σε χρόνῳ--- 
ποταμὸς πορεύει Στρυμὼν Rh. 860. "Πορϑμεύειν. τίς ἀτὴρ ὅδε πορϑμεύε 

πορεύων εἰς δόμες ματέρος αἷμα σᾶς 

Πόρευμα νάϊον Iph. A. 300. 

Πορεύσιμος. 

Πορευτέον Iph. A. 1016. et Her. 780. 
IIopSáwv, nom. propr. viri. Meleag. 

TENIS πορϑεῖν πατρίδα Ph. 

Πορϑητής. τῷ τᾶς Τροίας πορϑητᾷ 1 

Or. 337. πορεύων --Αχιλλῆ El. 438. 
πορεύεσ᾽ (i.e. sca) ἄνδρα σοι μέγαν 
φίλον Rh. 650. cf. v. 460. εἰς ἄπορόν 
σε κλύδωνα ϑεὸς κακῶν ἐπόρευσε Med. 
363. ἃ ---ἐπόρευσας ἐμὰν ἄνασσαν 
Hip. 755. μὲ πρὸς τύμβον πόρευσον 
πατρὸς Οὐ. 794. δεῦρό νιν πόρευσον 
οἴκων ἔξω Med. 180. πορεύσατ᾽ ἐξ 
ὀχημάτων Iph. A. 616. κατά με γᾶς 
ζῶντα πόρευσον Rh. 831. δέσμιον 
πορεύσατε δεῦρ᾽ αὐτὸν Bac, 355. πό- 
ρευσον ἄλλᾳ τὸν ἐπάγοντα sparóv 
Her. 773. d4ós πυλωρὸν---εἰς φάος 
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706. γυναῖκ᾽ ἀρίταν λίμναν 'Axepos. 
τίαν πορεύσας Al. 445. τὸν ϑανόντ᾽ 
-πορεύσας Πυϑικὴν πρὸς ἐσχάρα, 
An. 1241. ποῖ με τὰν μελέαν πορειὶ 
σεις ; Hec. 447. ἐγὼ πορεύσω χρυσὸ. 
Ph. 992. τοῖον spártvpa rop 
Sup. 1225. ἐμὲ πόντιον σκάφος mc 
price" Apyyoc "Tr. 1086... 2) med. & 
ἔργον πορεύομαι Or. 1068. χαίρω. 
πορεύε Med. 756. ἔξω ei 
ρεύεται Hip. 1156. ἵνα πορεύητε 
sparóc Iph. A. 879. ἄρκυν εἰς μέση 

πορεύεται El. 905. ποῖ πορευϑῶ ; Hei 
1099. cf. Ion. 1240. πορευϑεὶς Ἰλὴ 

πυργώματα Hel. 51. etc. ve t 

aif 

ἥνπερ (sc. ὁδὸν) πορεύσ' 
μον El. 1046. x. 

I.4 [^ 
49 

πορϑεῖς (sc. oikec) An. 634. φίλε 
πορϑεῖν Peliad. fr. V. 3.  zopS&m 
γῆν Ph. 514. ἡνίκα Σπάρτην ἐπό 
Sac Her. 742. ἦ γὰρ πατρῷον δῶμ 
πορϑήσεις ; Or. 1595. πορϑήσενϑ᾽ ἡβί 
σαντες ᾿Ἴσμηνβ πόλιν Sup. 1213. ποι 

ϑήσων πόλιν Ph.573.. ὃς (sc. Bopdc 
σὺ πορϑήσων πάρει ib. 607. πατρίδ 

πορϑήσων ἐμὴν 1b. 763. et 1985. δ 
πορϑήσων ταϑμὰ Rh. 293. κόρας fi 
πρὸς ἀνδρῶν πολεμίων πορϑεμένας Pl 
568. βεφόρβια πορϑέμενα Iph. T 
302. πόλις πορϑηϑεῖσα Tr. 9. 

! 

213. 

Iph. A. 6. τίνι λόγῳ πορϑμεύετε, 
Iph. T. 1358. ποῖ διωγμὸν τόν 
πορϑμεύεις ; ib. 1485. ἄκροισι δαιτὺ 
λοισι πορϑμεύων ἴχνος ib. 260. ποι; 
ϑμεύων πλάτῃ ib. 1445. εἰς δάκου 
πορϑμεύεσ᾽ (i.e. sca) ὑπόμνησιν κι 
κῶν Or. 1082. ἐν ἁρμάτων ὄχοιξς € 
αἱματηρὸν γάμον ἐπόρϑμευσας lp 
T.371. τί ποτ᾽ εἰς γῆν τήνδ᾽ ἐπό | 
ὄμευσας πόδα; ib. 936. Θρῆκα ποι; 
ϑμεῦσαι sparóv Rh. 429, δεῦρο oj 
ϑμεῦσαι βρέφος Ion. 1599. πὸ εἰ 
σειν γραφὰς πρὸς ἴΑργος Iph. T , 
εὐκὴν αἰϑέρα πορϑμευόμενος ἃ 

ὅπως πορεύσαιμι Her. F. 1278. cf. Al.| 1230. ξενικοῖς ἐπ᾽ ὄχοις πορϑ' | 

1076. χρυσέαν ἄρνα πορεῦσαι ElL| νὰν Tr. 568. * 
Lodi 
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)pSuevc νεκύων Al. 254, 
ITopSyuic Iph. 'T. 355. 
| ipyoía πορϑμὶς Hip. 753. 
᾿δὸς σκάφος Cy. 361. 
| rop3uíóa Hel. 1067. 

πορϑμί- 
δδναι κελεύσω 

ορϑ μὸν ἀΐξω ; 
πορϑμὸς ναῶν Iph. A. 

πλεῖ κατὰ πορϑμὸν Tr. 102. 
| Ov ἐκ ἤδεισϑα πατρῴας χϑονός; 
ὃν. 108. 8 πᾶσι Fidis: ids ᾽Αρ- 
᾿γείοισιν ἦν; Hel 126. ἀκύματος 
πορϑμὸς Fr. inc. CCVIII. πορϑμὲς 
μυρίας πεπλωκότα Hel. 539. 
Ἰορίζειν. πόριζε (Sc. μηχανήν τινὰ 
κακῶν) ΑἹ. 222, ἐπὶ τοῖσι φιλτάτοις 
τέχνας πορίζω Iph»2A, 745... pelo 
τορίζει φίλτρα Fr. fal. cit. II. 2. 
ϑεῶν ποριζόντων καλῶς Med. 879. 

ὦ λευκόπτερε 442. 

IIO T A 

Πόρπημα. ἔξὼὺν τοῖσδε πορπήμασιν Rh. 

Πόῤῥω. μὴ νῦν τὰ πόῤῥω σκόπει Rh. 
482. πόῤῥω Τροίας 'Ir. 189. καίει 
τὰ πόῤῥω Phaeth. fr. XIV. 

Πορσύνειν. παισὶ πόρσυν᾽, οἷα χρὴ καϑ' 
ἡμέραν Med. 1020. μεγάλα πορσύ- 
νειν κακὰ An. 352. cf. Fr. inc. B. 25. 
l. ὅτως, ὅπως ἂν μὴ ᾽γκαλῇ, πορσύ- 
vere Rh. 878. σᾶ γε παιδὸς παιδὶ 
πορσύνων μόρον An. 1064. γαμβροῖς 
τήνδε πορσύνων χάριν Sup. 132. cf. 
Al. 1077. Νύμφαις ἑορτὴν πόρσυνε 
(pro ἐπόρσ.) El. 625. ξένων εἰς δαῖτα 
πορσῦναι τινὰ lb. 414. τὸν προκείμε- 
voy πόνον --- τυράννῳ — πορσυνῶ ΑΙ. 
1153. κακὸν κακῶς διάδοχον---πορσύ- 
vera. An. 804. ὥριμος. μισῶ πολίτην---πόριμον ab- BIEr. inc. 5.32. ὃ. 

!Opuc. πόριος Ἰνάχϑ Sup. 629. 
ov πόριν Bac. 736. 
ὅρος. Διρκαῖος πόρος Ph. 737. cf, v. 
332. χρημάτων τίς πόρος; ib. 99]. 
Iv μοι πόρος τις---ἐξευρεϑῇ Med. 260. 
'üv ἀδοκήτων πόρον εὗρε ϑεὸς ib. 1418. I. ΑἹ. 1106. An. 1288. Bac, 1389. 
It Hel. 1707. 

εὔϑη.- 

Πορφυρευτικός. 

Πορφυροειδής. 

[Ποσειδῶν, Neptunus. 

Πορφύρα. πορφύραν kai σκῆπτρον φο- 
ρεῖν Epist. V, 

Πορφύρεος, vel πορφυρᾶς. βίος πορφυ- 
p8c ϑαλάσσιος St. fr. III. 1. vid. not. 
ἀμφὶ πορφυρέων πέπλων Or. 1457. 
πορφυρέας λίμνης Hip. 744. ὅλα 
πορφυρέην Fr. inc. CLXXXII. πορ- 
φύρεον cic olópa Hip. 738. φάρεα 
πορφύρεα Or. 1436. et Hip. 126. 

πορφυρευτικαὶ ςέγαι 
Iph. T. 263. 

δ ἅλα πορφυροειδέα 
Ἔν 9. 

Hip. 45. et 887. 
Iph. T. 1415. et 1444. Tr. 2. Hel. 
1601. et Ion. 446. dicitur et Ποσειδᾶν 
Iph. A. 198. 

lie Fr. inc. CCXIII. 
γυμνὸν σῶμα ϑεὶς πορπα- 

T . F. 959. εὐπρεπῆ πορπά- 
ra El. 820. 
oai. πόρπαχ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν Ph. 1134. 

ἢ ἡδὺς ἐν πόρπακι σὸς κεῖται τύπος 
r. 1196. ἐμβαλὼν πόρπακι χέρα; 

Ποτάμιος. 

ποτάμιον Cy. 96. 

χιόνι ποταμείᾳ Tr. 1067. 
ποταμία κύκνα Rh. 618. 

ποταμίᾳ δρόσῳ Hip. 127. οἵ, Hel.. 
1400. ποταμίᾳ κώπᾳ ΑἹ. 401. πο- 
ταμίαισι δρόσοις Hip. 78. ποταμίας 
διαῤῥοὰς Rh. 919. πηγὰς ποταμίας 
El. 56. et v. ποταμίες ib. 809. πε. 
iov παρὰ ποτάμιον Bac. 872. νᾶμα 

ποτάμιον χεῦμ᾽ εἰ. 1392, παρὰ πορπάκων Rh. 384. ὑδάτων Hel. 1390. ὕδασι ποταμίοις ἢ. πόρπας λαβᾶσαι Hec. 1170. Al. 157. ποταμίοις παρὰ χεύμασι γυσηλάτοις πόρπαισιν αἱμάξας κόρας El. 152. ποταμίων ῥείϑρων ἄπο ib. 1. 62, χρυσέαις ἐζευγμέναι πόρπαι- 794. ν |» El. 318. Horapóc. ᾿Απιδανὸν ἀμφὶ ποταμὸν 
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Iph. ÀA.713. ὦ ποταμ παῖ Rh. 346. 
cf. v. 394. à καλλιγέφυρος ποταμὸς 

ib. 350. βαρβάρε ποταμθ Bac. 405. 
ποταμᾷ παρ᾽ οἶδμα Hel. 1481. ἀμφὶ 

ποταμὸν Τανὸν El. 410. ᾿Αργείε πο- 

rape Xan. fr. vers. 3. ἄνω ποταμῶν 

ἱερῶν Med. 410. cf. v. 846. 
ποταμῶν δίνας Ion. 1083. 

ταμῶν Her. F. 1297. 
IToravóc.  «oravoi ἤνυσαν τὸν ἀΐδαν 

Sup. 1141. zoravoi οἰωνοὶ Hel. 1494. 
ποτανὰν εἴ σέ τις ϑεῶν κτίσαι Sup. 

620. ἐν ποταναῖς ἀγέλῃσιν | Hip. 
734. ὦ moravai δολιχαύχενες Hel. 
1503. ποτανοῖσι πεδίλοισι El. 460. 

Ποτᾶσϑαι. ἀέρι ποτᾶται Or. 7. ποτᾶ- 
ται ἐπὶ γαῖαν Hip. 1272. μέσα Αἰε- 
τὸς θρανθ ποτᾶται Rh. 531. Oispoc 

ὁ ποτώμενος ᾿Αργόϑεν Iph. T. 394. 
ποτωμένην ψυχὴν Or. 674. μέλισσα 
οἵα τις πεπότατα: Hip. 564. 

ἀεννάων 

πηγαὶ πο- 

“Ποτήρ. ποτῆρα ἐν χείρεσσι κίσσινον 
λαβὼν Al. 759. ἐφέλκω ποτῆρα Cy. 

151. 
IIori, vox po&t. l. q. πρός. ποτὶ τέρμα 
δύτανον Hip. 140. ποτὶ σὰν ᾿Ασιή- 
τιδα γένναν An. 119. ποτὲ Τροίαν 
Rh. 898. ποτὶ τὰν Κύπρον Bac. 400. 
ποτὶ σέλμα yaspóc ἄκρας Cy. 504. 
ποτὶ σὰν ἀγροτέραν αὐλὰν El. 168. 
ποτὶ ϑῆσσαν ésíav 10. 205. 
Πότμος. τίνι πότμῳ κεῖσαι; Hec. 696. 

rívoc mórps τυχών; ib. 7738. αἰδώς 
Hos ἔχει ἐν τῷδε πότμῳ ib. 971. So- 
pavei πότμῳ Or. 79. πρόδηλος ὁ 
πότμος ib. 190. ὦ μέλεος ἥβης σῆς 
καὶ πότμα ib. 1029. πότμῳ φονίῳ 
Hip. 561. πότμον ἄποτμον ib. 1144. 
παρ᾽ εὐτυχῆ πότμον ΑΙ. 929. ot μοι 
πότμϑ An. 848. τὸν ἐμὸν πότμον ἐκ 
ἐσορᾶτε; Sup. 808. ἐπ᾽ εὐαίωνι πότ- 
μῳ Iph. A. 550. ἐπ᾽ εὐτυχεῖ πότμῳ 
ib. 1523. ἀπάτορα πότμον ἔλαχον 
Iph. T. 864. τίνα πότμον εἴληχε 
βιότα ; 1b. 918. τίνα πότμος εὐτυχὴς 
τῶν Ἰλιάδων μενεῖ; Tr. 244. ἔχει 
πότμος νιν ib. 270. τίνι πότμῳ συνε- 
ζύγην; Hel. 262.. τίς σε πότμος 

, συλᾷ πάτρας: ib. 675. ἔχει πότμον 

ib. 1302. ὁ πότμος δ᾽ ἐξεῦρεν Ion. 

554. τίς ἡμᾶς ἐκκυνηγετεῖ πότμος; 
ib. 1422. εὐδαίμον᾽ ὑμῖν πότμον ἐξαγ- 
γέλλομαι ib. 1605. ἐν ἀσϑενείᾳ τὸν 
πότμον διώλεσας Her. F. 269. ϑεῶν 

- 

παλίέῤῥες πότμος ib. 739. τοῖνδ᾽ Du 

δυοῖν πότμοιν τὸν ἕτερον Ph. 958. « 
κακοτυχεῖς γυναικῶν πότμοι Hip. 669. 
κοινοὶ πότμοι El. 1305. 
Πότνα Tr. 292. πότνα ϑεῶν Bac. 870 
Πότνια. ὦ πότνια χϑὼν Hec. 70. πότ 
νια νὺξ Or. 174. ὦ πότνια λήϑη τῷ, 
κακῶν ib. 218. πότνι ᾿Ηλέκτρα il 
851. cf. v. 1248. πότνια παῖ Aaré. 
Ph. 109. ὦ πότνια Ἥρα ib. E 
ὦ TÓTYÜ ἼΔρτεμι Med. 160. cf. 
6i. ὦ πότνι᾽ αἰδὼς Iph. A. 821. .« 
πότνια τύχη ib. 1136. λίμνης Τριτω 
νιάδος πότνιαν ἀκτὰν Ion. 873. εἴς, 

Ποτνιάς. ποτνιάδες ϑεαὶ Or. 818 
ποτνιάδες πῶλοι δρομάδες Ph. [18 
Βάκχας ποτνιάδας εἰσιδὼν Bac. 068. 
Ποτὸν Ηρ. 516. σπλάγχν᾽ ἐθέρμαινο, 
ποτῷ ΟΥ. 425. ἀποκερδαίνων TOT 
ib. 431. χωρίσας ποτὸν lon. | 
ποτᾶ ἐγεύσατο ib. 1203. ác Seve 
ποτῷ El. 499. βρωτοῖσι καὶ ΙΝ 
-παρεκτρέποντες ὀχετὸν Sup. 1c 

χρειοὶ ποτῶν Her. F. 52. σέ yst 
ὑδρηροῖς ποτοῖς Bel. fr. XVII. 6... 
τοῖς ἀφαιρεῖν νόσον Inus fr. V. 6. 

Πελυπινὴς, poét. pro πολυπ. κάρα me 
λυπινὲς Rh. 716. "t 

Πολύπονος, pro πολ. oc ἐμὸν e 
λύπονον Hel. 200. 

Il&c. περᾷ ὑπὸ σκηνῆς πόδα Hoc. δὲ 
ὦ τλᾶμον πὲς ib. 171. ἔρχεται σποὲ 
ποδὸς 10. 216. ποῖ μ᾽ ὑπεξάγεις πὲ 
δα; ib. 812. ἐπεὶ νόςτιμον ναῦς μὰ 

' 
ῳ 

I1 OY 

χρῆμ᾽ ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐκ δόμων m 
ib. 977. λαιψηρῷ ποδὶ ib. 1039 
φλῷ Ξείχοντα παραφόρῳ ποδὶ ib. 1{ 
ἡσύχῳ ποδὶ χωρεῖτε Or. 136. γέρ 
δεῦρ᾽ ἁμιλλᾶται ποδὶ 10. 450. ποῖ αὐ 
πόδ᾽ ἐπὶ συννοίᾳ κυκλεῖς; ib. 63] * € 
El. 561. ναῦς ἐνταϑεῖσα πρὸς fia 

ποδὶ Or. 705. ἢν χαλᾷ πόδα ib. 20€ 
οἷαξ ποδός μοι ib. 793. ποδὶ βοηδὲ 
po ib. 1290. ἐνόπλῳ ποδὶ ib. 162 
τυφλῷ ποδὶ ὀφϑαλμὸς εἶ σὺ Ph. 841 
ἀφ᾽ ἡσύχϑ ποδὸς δύσκλειαν ἐ ἐκτήσαντ 
Med. 217.  àex8 τὸν τῷ tol ἔδει 
λῦσαι πόδα ib. 679. ὑτέρῳ ποδὶ | 
πόμεσϑα Hip. 1243. κομίζων κι Ὁ 
ἐκ πόντα πόδα An. 1260. τύχα μὲ 
ξυνάπτει ποδὸς Sup. 1014. ἐκπεῖ 
cact πόδα ναὸς Iph. T. 1136. M 
πόδ᾽ αἰϑέριον "Tr. 8326. δαρὸν χρόνι 

γησε πόδα ib. 940. cf sri 
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| πόδα Bac. 887. ἔξω πραγμάτων ἔχειν 
᾿ πόδα Her. 110. εἰ εἰς ἄντλον ἐμβήσῃ 
| πόδα ib. 109. πᾶς ἐπαλλαχϑεὶς ποδὶ 
| ib. 880, ςῆσον λαιψηρὸν πόδα Hel. 

M 562. ποδὶ ςείβων ἀνοσίῳ ib. 874. 
μὴ πόδ᾽ ἀντιϑῇ ποδὶ ib. 986. ὀρϑῷ 

“΄ βῆναι ποδὶ ib. 1465. πεδοτιβεῖ xoci 
ad 1532. ταύρειος πᾶς ib. 1571. 

᾿σύντεινε ποδὸς ὁρμὰν El. 112. et 127. 
ΝΠ πόδ᾽ áAárav ib. 139. τὸν ἰσάνεμον 
"M ποδοῖν Iph. A. 206. ἅμιλλαν ἐπόνει 

| ποδοῖν ib. 213. δόλης ποδῶν πάροι- 
ποδῶν βάσει ib. 837. 

ἐπὶ γαίης ἁρμόσαι πόδας Or. 233. & 
σθένω ποσὶ ΑἹ]. 269. τὰν ποσὶν oiséoy 
"κακὸν ib. 742. cf. An. 397. Iph. T. 
1912. et Tr. 938. τὸν ταχὺν πόδας 

ἐν ἄκροισι βὰς ποσὶ lon. 

Io. αἰσχύνην φέρει, πρᾶγμ᾽ ἐς 
“χέρας λαβόντ᾽ ἀπώσασϑαι τόδε Hec. 

] ἣ κρινεῖ τί πράγμα; Or. 755. 
πρᾶγμά γ᾽ ἔνδικόν μοι ib. 780. 

ἄελπτον πρᾶγμα Med. 295. ἐμοὶ ἐδὲν 

ΠΡᾺΣ 

κοιναὶ πράξεις ib. 1305. εἰς ἀδίκας 
πράξεις ὁρμῶν Fr. inc. CLILL, 4. 
Πρᾷος Bac. 436. 
Πραπίς. ἀπέχειν πραπίδα ---- περισ- 
σῶν παρὰ φωτῶν Dac. 428. μανείσᾳ 
πραπίδι ib. 997. διδύμα πραπίδων 
γνώμα An. 481. ποικιλίᾳ πραπίδων 
40]. fr. TX. 2. πολλάκι μοι πραπίδων 
διῆλϑε φροντὶς Fr. inc. CLXXXVII. 

Πράσσειν. ὡς πράσσεις κακῶς Hec. 
26. cf. v. 957. Or. 719. etc. αὐτὸς 
πράσσεις ὧδε Hec. 1232, τὰ μὴ καλὰ 
πράσσειν ib. 1251. τοῖσιν ϑεοῖς μὴ 
πρᾶσσ᾽ ἐναντία Or. 534. τί πράσ- 
σεις; lb. 730. ἐπὶ φόνῳ πράσσεις 
φόνον ib. 1579. cf. v. 1587. πολ- 
λὰ πράσσειν Hip. 785. Sup. 576. 
et Antiop. fr. XIIL 1. πράσσειν εὖ 
Hip. 1019. cf. Hec. 371. 984. etc. 
πράσσω τιν᾽ Ἑὐρυσϑεῖ πόνον Al. 484. 
πράσσομεν 8X oia κώμε---ἄξια ib. 806. 
πάντα δ ἀρσένων γυναιξὶ πράσσειν 
εἰκὸς Sup. 4l. σκοτεινὰ πράσσεσιν 
1b..324.. "A γος εἰ πράσσει καλῶς πρᾶγμα (mihi non cure est) 1b. 451. 

τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα ib. 1419. 
il. Al. 1166. An. 1289. Bac. 1390. 
et Hel 1708. εἴς τι πρᾶγμα vto- 
Xpóv ἐσκενάσμεϑα Sup. 1057. ϑαῦ- 
Ma, ἔλασσον rüvou, ij τὸ πρᾶγμ᾽, 
ἔχον Hel. 607. δυοῖν παρόντοιν πρα- 
γμάτοιν Er. fr. II. 9. ἐκ ἐχρῆν τῶν 
τραγμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν 
λέον Hec. 1188. τὰ χρητὰ πρά- 

Ὑματα ib. 1238. ὁρᾷς τἀμὰ πρά- 

ἔξω πραγμά- 
0. τοῖς πρά- 

ι 8 σπεύ- 
σιν εἰς τὰ πράγματα lon. 599. 
ραγμάτων εὐμοσίαν ἄσκει Antiop. 
f. XXXIII. 2. τοῖς πράγμασιν ὀχὶ 
ἡμδσϑαι χρεὼν Bel. fr. XXIV. 3. 

l'Péyuara βόσκειν Thes. fr. II. ὁ 
Apoc ἔξωϑέν τις ἐτὲ πραγμάτων Fr. 
nc. LI. 4. 
OQyoc. ἄνασσα πράγες τῦδε Tel. fr. KV. 1, 

(€. εκ olóa πρᾶξιν τήνδε Hip. 
04. πρᾶξιν "Ἑλλὰς ὡς λάβοι Iph. 

πρᾶξιν φονίαν El 1297. 

Iph. T. 668. cf. Hec. 820. et 957. 
etc. σεμνόν τι πράττειν ΤῊ. 447. 
σωφρόνως πράττειν τι Hel. 1678. εὐ- 
δαίμονα πράσσει El. 1359. rázezaA- 
μένα πράσσειν προϑύμως Dan. 48. 
ἐμδ πράσσοντος, ὡς πράσσω τανῦν Or. 
659. πάντα πράσσων σὺν δέκῃ Ph. 
495. ὦ μεγάλα πράσσων An. 387. 
cf. Iph. A. 346. ἐπὶ τοῖς αὑτῷ τέ- 
κνοις ἀνόσια πράσσων Iph. A. 1105. 
χάριν πράσσων ἀδελφῷ lon. 37. cf. v. 
896. et El. 1133. πρόϑυμα πράσ- 
σων ἴοι. 1178. ὀνοματὰ πράσσων 
Her. F. δ09. ἀϑλίως πρώσσεσιν εὖ-- 
τυχὴς μολὼν ΟΥ. 449. ἐκ ἔει πράτ- 
rovrác τι μοχϑηρὸν λαϑεῖν Melan. fr. 
XXV. 1. κοινὰ πράσσοσα Iph. T. 
668... el. — Σοῦσα δυσσεβετάτοις εἰς 
ταὔτ᾽ ἔπραττον Phry. fr. VI. 2. ἔπρατ- 
τες 8 ξυλοργικὰ Fr. incert. CXLI. 
ἔπραξεν £vówa Or. 537. κακῆς γυ- 
ναικὸς αἷμ’ ἐπράξαμεν ib. 1139. ἔπρα- 
ἕεν, οἷα χρὴ πράσσειν κακὲς ib. 1352. 
ἔπραξε δεινὰ Ph. 1466. cf. Hip. 1325. 
πῶς ἂν ἔρημον τάφον---ἔπραξε γυναι- 
κός ; Al. 97. ἔπραξε βέλησιν, ἣν ἐβέ- 
Aero Her. F. 1808. γενναίως ἔπρα- 
ξας Alemen. fr. IX. 2. κάρτα γ᾽ εὖ 
πράξειας ἂν Hip. 472. πλέον πρά- 
ξωμεν εδὲν Iph. A. 1378. τῶτο βά- 
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λομαι εὐκλεῶς πρᾶξαι ib, 1376. ϑεό- 

Sev πράξας, ἅπερ ἤυχο Or. 355. διί- 
καια πράξας ib. 1229. 

τύχοιμι Al. 1026. πράξας ἐκ ϑεῶν 
κάλλιτα Her. 794. αὐτόματα πράξας 

τἀγαϑ᾽ εὐτυχέτατα Hel. 725. ἔτ᾽ ἄρα 
πράξεις δὸὲν lon. 337. & χρὴ τὸς 

εὐτυχᾶντας εὖ δοκεῖν πράξειν ἀεὶ Hec. 
288. ἔοικα πράξειν ἐδὲν ib. 813. 
κεδνὰ πράξειν Al. 608. ἐκ ἔννομον 
τὴν δίκην πράσσεσϑέ νιν Ph. 1645. 
κακῶς πεπραγότι Al. 964. λαὸν εὖ 
πεπραγότα Sup. 329. διώκεις μ᾽ 

ἀϑλίως πεπραγότα Her. F. 707. cf. 
Or. 87. εὐτυχῶς πεπραγότες Her. 
500. τὰ ἐκ ὀρϑῶς πρασσόμεν᾽ ὀρϑῶς 
τοῖς πράσσϑεσιν κακὸν ἦλϑε Ar. fr. 
XXXII. πέπρακται Hip. 680. et 
778. πέπρακται καίν᾽ ἔσω δόμων ka- 
xà Hec. 1038. κακῶς πέπρακται παν»- 
ταχῇ Med. 364. πάντως πέπρακται 
ravra lb. 1064. ὡς ἀϑλίως πέπρα- 

γμαι Her. F. 1375. τἀκεῖϑεν εὖ πε- 
πραγμέν᾽ £siy Hec. 732. πρὸς πε- 
πραγμένοισιν ἄλλοις πήμασιν — Ph. 

1348. ὁ πραχϑεὶς φόνος Or. 1354. 

τὸ πραχϑὲν d λέγεις ; Hec. 740. cf. 
Hip. 842. τὸ ἔργον r8T ἐμοὶ πεπρά- 
ἕεται Her. 980. etc. 

Ilpgóvew. ὀργὴν πρᾳὔνεσα Phry. fr. 
IX3I.03. μ᾽ ὡς ἐπρᾷάῦνας Meleag. fr. 

XIX. 
Ilpdec χρῆσϑαι τῇ παρέσῃ δυνάμει 
Epist. IV. 

Πρέπειν. ὡς πρέπει ματρὶ μακαρίᾳ Ph. 
348. ὡς πρέπει δόλοις λέγειν Hip. 

015. τί χρῆμα κερᾷ τῇδε πενϑίμῳ 
πρέπεις; ΑΙ]. 5ló. ἐ πρέπει ϑοινω- 
μένες κλύειν ςεναγμῶν ib. 552. ἐσϑῆ- 
τι καὶ κόσμῳ πρέπει ib. 1059. εἴ τι 
σοὶ δοκεῖ πρέπειν γυναικὶ 10. 1124. 
ὡς dk ἐπ᾽ ἀνδρὶ πενϑίμῳ πρέπει σ᾽ 
ὁρᾷν Sup. 1056. παρέξω φῶς, ὃ νυμ- 
φίοις πρέπει Iph. A. 733. πρέπεις 
Κἀδμϑε ϑυγατέρων μορφῇ μιᾷ Bac. 
915. πρέπει ὥστε ϑηρὸς ἀγραύλε φό- 
fy ib. 1186. ὀργὰς πρέπει ϑεὸς dx 
ὁμοιᾶσϑαι β βροτοῖς ib. 1340. φῶς ἐμ- 
πολήμασι πρέπει Cy. 137. m8 τάδ᾽ 
£v χρητοῖς πρέπει; Her. 511. cf. v. 
527. ὡς ἐσϑῆτι δυσμόρφῳ πρέπει 
Hel. 1220. τέκνα, ἃ μετ᾽ ἀνδράσιν 
πρέποι Er. fr. 1. 31. ϑεῶν Svgrec 

πράξας, ὃ μὴ 

ΠΡΗΘ 

ζω κα πρέπει τύραννον----νεἰκὸς aipe- 

c Sat κακοῖς eoru XLIII. ]. Ζεὺς 

πρέπων δι’ aiSépoc Hel. 217. κό- 
cuoc πέπλων νερτέροις πρέπων Her 
E. 548. φωτὶ ἐκ ἔτῃ πρέπων Fr. inc 
CCXX. ςολὴν πρέπασαν ἔργῳ Rh 
205. ἡ ἀρχὴ r8 λόγε πρέπασά μοι. 
Ion. 517. τὸ σῶμα ἐν γυναιξὶ πρέ- 
πον Or. 1205. τῇ τύχῃ πρέπον lon. 
661. ἐν πρέποντι χωρίῳ Sis. fr. I 
39. Ταντάλῳ πρέποντα ἔλεξας Iph. 
A. 505. δεσπόπαϊδιε μὴ πρέποντα Bus. 
fr. vers. 2. 1 

Πρεπόντως Rh. 202. 

| Rh. 392. κόσμον 8 πρέπει φέρειν Fr. inc, XXIX, 

Πρέσβειρα Iph. T. 963. δι! 
Πρεσβεύειν, 1) colere, honorare. τὰς 
σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη Hip. 

9. πόλιν σὴν πρεσβεύομεν Rh. 94]. 
οἷσι πρεσβεύει γένος Her. 45. σὲ 
πρεσβεύεσα Al. 288. 2) πρεσβεύειν, 
legationis munere fungi. Her. 480. 
Πρέσβευμα. πρεσβεύματ᾽ 8 Δήμητρος 
εἰς μυτήρια Sup. 178. “Ἕκτορος "M 
βεύματα Rh. 936. 

Πρεσβυγενής. ὦ τέκνων ἁμῶν - 
βυγενὲς Tr. 588. a. 

IIpéc(jvc Ph. 330. et 379. i 
πρέσβυς Hec. 162. ὦ πρέσβυ Or. 
476. etc. ἐδὲν πρεσβύτερον νομίζω 
τᾶς σωφροσύνας Fr. inc. XIII. 1. 
πρεσβυτάτᾳ σύριγγι Hel. 1498. M 

Πρεσβύτης. πᾶς πρεσβύτα Ph. 854. 
γυναικὶ ἐχϑρὸν χρῆμα πρεσβύτης ἀνὴρ, 
Dan. fr. VI. 4. cf. Phoen. fr. ΓΝ 1. 
et V. πρεσβύται Mec. 323. ἄνει- 
μένον τι χρῆμα πρεσβυτῶν γένος An. 
728. 

Πρεσβῦτις. πάρασχε χεῖρα τῇ τς 
βύτιδι Hec. 842. [Ἢ 
Πρευμένεια. λαβᾶσα πρευμένειαν Or. 
1323. i | 

Πρευμενής. πρευμενὴς ἡμῖν γενᾷ Η 

538. πρευμενθς vóss τυχόντας 1b. 
540. τίνος ϑεῶν βροτῶν τε πρεὺ 

γὃς τυχὼν Dan. 9, φιλία ἡ ἡ σὴ π 
μενὴς Or. 138. πρευμενὴς es 
Rh. 646. ᾿Αχαιῶν πρευμενεςέρων T 
Xo Tr. 734. 

Πρήϑειν. «oiov ἔπρησα δῶμα; An. 390. 
μικρῦ ἐκ λαμπτῆρος ᾿Ιδαῖον λέπας qpli- 
σειεν ἄν τις Inus fr. VI. 3. πρήσαν- 
τες oikec τόσδε Or. 1150. πρήσων. 
πόλιν Ph. 1129. νεῶν πρήσων σκάφη 

Mui 
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lIpeyv)c Rh. 797. | 

Πριαμίδης, vel dor. ας, 
| 

| ἢ 6. Paris. An. 

| Rh. 167. 299. et 338. 
| 244. et 2506. 
'Πριαμὶς γᾶ Hel. 1173. 
| Πριαμίσι Or. 1481. 

idi 

Wr. 17. etc. Cy. 303. Hel. 35. 
| El. 5. et Alex. fr. VI. ]. 

-mpíacSa. Med. 233. 
3at σπέρμα Hip. 622. 
᾿δητῶν πρίασϑαι τὸ 
Iph. A. 342. 
exa. Syl. fr. IV. 2. 
"κάλλος ὠνητοῖς γάμοις Hel. 891. 
Πρίειν. πρισϑεὶς Hel. 396. 

NE 0910. - κακῶν τῶν πρὶν μηδαμῶς 
μνείαν ἔχειν Ph. 467. etc. 
Ἰριτός. 

πρὸ τειχέων Ph. 
| πρὸ λόγχης ib. 1287. 
πρὸ ϑυρῶν Η!ρ. 171. 
sup. 910. 

᾿Πρησήρ. αἱμοταγεῖς πρητῆρες "Thes. 
{ἢν I. 8 

filius Priami, 
286. et Hel. 237. et 

8309. plur. Πριαμίδαι Hec. 13. etc. 
Cy. 177. Hel. 

» , 

ἐν πύλαισι 

Πρίαμος, ex Troje. Hec. 4. etc. An. 
etc. Iph. A. 355. etc, Rh. 880. 

etc. 

χρημάτων ὑπερβολῇ πόσιν 
παίδων πρία- 
τοῖς τρόποις 

φιλότιμον ἐκ μέσο 
ἀμείνονας αὑτῷ πρία- 

Á M πριαμένη τὸ 

τῶν πρὶν ἀπολειφϑεὶς φρενῶν Her. 80. 

HPOA 

προβὰς κῶλον δεξιὸν Ph. 1421. πέ- 
pac ποῖ κακῶν προβήσεται; Or. 510. 
καραδοκῶ τἀκεῖϑεν, ot προβήσεται Med. 
1117. ποῖ προβήσεται λόγος ; Hip. 
342. τῆς βροτείας ποῖ προβήσεται 
φρενός ; ib. 936. τὸ τῆς τύχης ἀφα- 
v£c, οἵ προβήσεται Al. 788. 

Προβακχήϊος. προβακχήϊε δαῖμον Bac. 
412. 

Προβάλλειν. Κύπριν προβάλλειν Hec. 
825. ψυχὴν προβάλλοντ᾽ ἐν κύβοισι 
δαίμονος ἘΠ. 183. Πηλείδᾳ προβαλᾷ 
κατ᾽ ὄμμα πέλταν ib. 371. 

Πρόβλημα. δεινᾷ ἄρχομαι προβλήμα- 
roc El. 985. πρόβλημα ϑηρὸς Meleag. 
fr. VI. 2. χείματος προβλήματα Sup. 
208. νεῶν προβλήμασιν πελάζων Rh. 
218. 

Προβολὰ, dor. pro ολή. λισσόμενος 
Savára προβολὰν Or. 1488. 

"Προβώμιος. προβωμίοις σφαγαῖσι μή- 
| λὼν lon. 376. Ζηνὸς ἐκ προβωμίων 

Προγενήτωρ. 
Hip. 1380. 

Προγιγνώσκειν Hip. 1072. 
|Hpóyoroc, 1) progenitor, proavus. 
| Ζεῦ mpóyyove Cr. 1242, προγόνε Νη- 

ρβέως πάρα Hel. 15. πατρός G8 πρό- 
yovoc πατὴρ lon. 267. cf. v. 1000. 
προγόνες d καταισχύνεις σέϑεν Iph. 
A. 505. ὦ πολὺς ὄγκος συΞελλομένων 
προγόνων “Ὑ. 109. προγόνων ἀξίως 
ib. 1033. προγόνων vóuov cóisca 
lon. 20. προγόνων παλαιὰ ϑέσμια 
Er. fr. 1. 50. 2) privignus. προγό- 
votc δάμαρτες δυσμενεῖς Ion. 1329, 

παλαιῶν προγενητόρων 

A 
ω 

«ἹΠρόδηλος. πρόδηλος ὁ πότμος Or. 190. 

βοαιρεῖσϑαι. βιοῖ ἐδεὶς ὃν προαιρεῖ- 
αι τρόπον Fr. inc. B, 5, cf. Epist. 

ἐκ 7poasía Al. 839. 
οἵαν ὁδὸν προβαίνω Al. 

πρόβαινε Ph. 844. cf. Alex. fr. 
“ἄσσον, ἤ μ᾽ ἐχρῆν, προβαίνων Οὐ. 

Προδιδόναι. προδίδωσι παῖδας Ion. 438. 
μὴ vpo0í0s Cy. 860. ἄνδρ᾽ ἀπόντ᾽ ἐκ 
δωμάτων---πρᾶδωκε Or. ὅ74. à? ἐγὼ 
πρὄδωκά σε ib. 1237. ὃν σὺ πρᾶδωκας 
Saveiv ib. 1688. cf. Al. 662. ποίαν 
πόλιν πρὄδωκα; An. 389. ὡς ξένος 
πρϑδώκαμεν Her. 464. οἵ με πρὄδο- 
σαν Or. 1165. ἐκ ἂν προδοίην καίπερ 
ἄψυχον φίλον Pro. fr. VII. μὴ προ- 
δῷς μὲ Hip. 1456. συγγόνῳ τὴν εὐ- 
σέβειαν μὴ προδῷς τὴν σὴν Hel. 907. 
ἱκέτας προδᾶναι Her. 247. σὲ προδὲς 
Or. 1087. κασιγνήτα προδὲς γόνον 
ib. 1464. πατέρα καὶ κασίγνητον προ- 
δὲς Ph. 1010. cf. Iph. A. 419. προ- 
δὲς. αὑτῷ τέκνα Med. 17. τῷ λόγα 



IIPOO 

προδὲς Sup. 351. προδές μὲ ἔρημον 
Iph. A. 1314. μὴ προδὲς τὰς συμ- 
φορὰς Her. F. 1110. ὦ γάμες ἐμὲς 
προδόντε Ph. 1446. χάριν προϊόντες) 
Her. 1036. ἡ προδᾶσα λέκτρ᾽ ép 
πατρὸς Or. 937. πατέρα kai δόμες 
mpoO8o* £u8c Med. 483. προῦδσα c8c 

παῖδας Hip. 305. τὴν δεσπότεα wpo-| 
δδσαν λέχος ib. 590. ἐμαυτὴν 8 προ- 
δόσα Απ. 190. σὲ τὸν ϑανόντ᾽ ὄποτ᾽ 
ἐμᾷ προῦδσα ψυχᾷ Sup. 1024. ξένῳ 
προδδσα πατρίδα Tr. 947. προδώσεις 

ταῦτα ; Sup. 265. οἵδ᾽ ἐ προδώσθσίν 
σε ξένοι Her. 715. προδέδομαι Or. 
720. cf. v. 1228. προδέδοσαι Hip. 
592. προδέδοται τὰ κρυπτά ys Iph. 
Α. 1140. etc. 

Πρόδομος. μόλε πρόδομος Ph. 303. 
διὰ προδόμων Or. 1495. 

Προδοσία. καλὴν προδοσίαν Hel. 1649. 
Προδότης. ὁ προδότης r8p8 πατρὸς Or.| 
1057. προδότην γενέσϑαι πατρίδος, 
Ph. 1003. τὸν ἐν λέχει προδόταν, 
(dor. pro ην) Med. 206. cf. Ion. 864. 
et 880. 

Ilpoóórw. πατρὸς καὶ γῆς προδότιν 

Med. 1332. προδότιν αἰκάλλων κύνα 
An. 681. προδότις ἂν εἴης Hel. 840. 

cf. v. 937. et 1162. et El. 1028. | 
IIpótoroc ἐκ φίλων Hip. 595. | 

Πρόδρομος Iph. A. 424. 
Προείδειν. πρὶν σὰν χαρίεσσαν προϊδεῖν, 
ὥραν Cresph. fr. IV. 6. | 

Ilpomynrüp. ταῦρον προηγητῆρα ξυμ- 
φορᾶς ἔχων Bac. 1157. τυφλὸν προη- 

γητῆρος ἐξηρτημένον Fr. inc. LX XXI. 
2 

| 

IIpoSvfjokew. παίδων προϑνήσκειν ΑἹ. 
687. e8 προϑνήσκων ib. 713. οἱ προ- 
ϑνήσκοντες σέϑεν ἴθ. 984. ἥτις τῆς 

σῆς πρόϑανε ψυχῆς ib. 623. cf. v. 38. 
474. 701. et 1005. πρὄϑανον yévec 
Her. 590. 

Προϑύειν. ὑπὲρ χϑονὸς àpóre προϑύε- 
σα Sup. 29. παιδὸς προϑύσων ξένια 

καὶ γενέϑλεα Ion. 805. 
Πρόϑυμα, subst. victima. Iph. A. 1311. | 
Προϑυμεῖσϑαι. εἰ sépvov παίειν προ-᾿ 

ϑυμῇ Hoe. 564. ἐπεὶ προϑυμῇ τῆσδε 
κοινθσϑαι φυγῆς Ph. 1709. 

Προϑυμίά. περαίνει ὀδὲν ἡ προϑυμία 
Ph. 892. εἰς τί μ᾽ ἄλλο δεῖ προϑυμίαν 
ἔχειν ; ib. 909. cf. Her. 411. προ- 
δυμίᾳ ποδὸς Ph. 1439, αἰνῶ σε τῆς 

| 577. μάταν ὁ πρόϑυμος (sc. μόρσι 

ΠΡΟΘ 

προϑυμίας ib. 1677. ὁ μὴν ἀνήσω---, 
προϑυμίας Hip. 285. ἀπαντᾷν wpo-. 
ϑυμίᾳ τῇ 78 ϑέλοντος ib. 1329. Κύ- 
πριδος ἐκ προϑυμίας ib. 1417. ἔχω---, 

προϑυμίαν σέϑεν Al. 52. cf. v. 1110. 
s μιᾶς σε κλῃδόνος προϑυμίᾳ perijk- 

Soy An.562. τὸν ξένον δίκαιον ai- 
νέσαι προϑυμίας Iph. A.1371. ao | 

λή ric προϑυμία σε 780 Execa TvyXÁ- | 
νει Iph. T. 6106. γνώσῃ καὶ σὺ τὴν 
ἐμὴν προϑυμίαν Rh. 607. προϑυμίαν. 
Exact πόνων "Tr. 084. κρεῖσσον ὕψος, 
τῆς mpoSvpíac ἔχων Bac. 1099. Qo- | 

póc προϑυμίᾳ Hel. 723. τίς προϑυμία ! 
ποδῶν ἔχει σε; Jon. 1109. σὴ ἡ vpo- | 
ϑυμία ib. 1211. τ ϑεῦ προθυμίᾳ. 

πολεμῶ; ib. 1385. ἡ προϑυμία ἄφρων, 
Her. F. 810. μισεῖ ὁ ϑεὸς τὰς ἄγαν. 

προϑυμίας Or. 707. e. 

Πρόϑυμος. πρόϑυμος ὧν ἀνὴρ Hee, 
807. πρόϑυμος ἦσϑα 10. 1202. ! 
σὺ διολέσαι πρόϑυμος ὧν Or. 1029... 
τήνδε σοι δθναι χάρι» πρόϑυμός εἰμε 
Med. 720. πρόϑυμον εἶχ᾽ ὀφθαλμὸν. 
εἰς Ἰάσονα ib. 1140. ἄκοντας “᾿ 

πρόϑυμος---εὐεργετεῖν Hip. 694. 
ταῦτα σκοπεῖν πρόϑυμός εἰμι ib. im 
πρόϑυμος ἱέναι δόρυ Rh. 63. ϑεατὴς. 

Μαινάδων πρόϑυμος Bac. 827. cf. Yi 
μὴ Savéiv πρόϑυμος ὧν Hem 

ἀπωϑεῖν) ἀεὶ πόνον ἕξει 10. 617. 

ἦσϑα δυνατὸς δρᾷν, ὅσον πρόϑυμος 
ib. 731. ἐπειδή μ᾽ 8 διώλεσαν---π 
ϑυμον ὄντα ib. 1010. εἰδέναι πρόϑυ 
μος Hel. 1539. τὰς τῶν ϑεῶν ὅστις. 

ἐκμοχϑεῖ τύχας, πρόϑυμός ἐξιν Her. 

F.310. ἐμοὶ πένης εἴη πρόϑυμος cNes 

σία μᾶλλον ξένος El. 395. ὅδναι μᾶλ-, 

λον πλεσίῳ πᾶς τις κακῷ πρόϑυμός 
ἐσιν, 3) πένητι κἀγαθῷ Fr. fal. cit. V. 
7. πρόϑυμος μᾶλλον, ἢ σοφωτέρα Med. 
485. ἤν τι mpóSvpoc ἦ (se. ἡ τύχῃ) 
Iph. T. 910. 5 
ἀρήγειν πόλιν Her. 426. ἐ- 
λας διορίσαι (sc. τὸν παῖδα νήπιον») 
πρόϑυμος ἦν lon. 46. μή rot τό Ὑ 
ἐμὸν πρόϑυμον φίλοισιν ἀπέτω Me 
178. τὸ πρόϑυμον ἔχω---σὲ εἰσιδεῖν, 
Iph. T. 989. τὸ πρόϑυμον ἤνεσα 10: 
1023. ἄν μὴ τἀμά σοι πρόϑυμά y ἡ 

355. πρόϑυμα πράσσων lom. 
1173. cf. Her. F. 118. eXySévra— 

προϑυμότατα ὑπεδεξάμην Epist. γεν 
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ΠΡΟΜ 'Πρυϑύμως. εἰ βέλεσϑέ μοι χρῆσϑαι Προλαμβάνειν. μὴ προλάμβανε γόες | προϑύμως ler. 551. τἀπεσαλμένα] Hel. 346. τῷ ϑεῖ προλαμβάνειν μαν- | πράσσειν προϑύμως Dan. 48, rtbpara lon. 407, 4 κακῶν πρᾶλα- Πρόϑυρον. ἐπὶ πρόϑυρα Al. 101. τὰν βον μόγις πόδα ib. 1253. χάριν αὶ | παρὰ προϑύροις φυλακὰν κατέχεσα 'Υ. προλαβὼν ib. 914. 194. 

Προλέγω Fr. inc, CLXV. 9. “ροϊέναι (ab εἶμι). ὅπως προΐωσι:ν ἐν) Προλείπειν. προλείπω (animo deficio) | ταῖς ἑαυτῶν τέχναις Epist. IV. Hec. 438. $óroc—&s προλείπει ᾿Ατρεί- “Ἰροϊέναι (ab ἵημι). πέτρα---ῥυτὰν πα-] δαις Or. 815. προλείπεις; ΑἹ. 392. » προϊεῖσα κρημνῶν Hip. 124.| προλείπω βωμὸν An. 412. μή με οέσϑαι μαλϑακὸς λόγος Med. 1059. προλίπῃς lph. A, 1467. λέχη προ- Ἱροϊτάναι. πρὄξτημεν καλῶς An. 220. λιπὼν Med. 1000 "οἱ τῶνδε πρὄτησαν μόνοι Her. 307.| Rh. 18. £a S 'τοιότων ξένων πρὄπητε. ib. 1037. τί] fr. II. δ. τὰς δεσποσύνες σκηνὰς προ- "τάδε πρϑεήσω λόγῳ; Cy. 318. λιπᾶσα Hec. 101. Δέρκαν προλιπᾶσα Ἰροιτίδες πύλαι, una e septem T'heba-| Ph, 245. βιοτὰν ςυγερὰν προλιπᾶσα rum portis, Ph. 1116. Med. 147. προλιπᾶσα ἕδρας σκοτίας ροκαϑῆσϑαι. οἵ τετράμοιραν νυκτὸς ἀΐδα τε πύλας ΑΙ. 122. προλιπᾶσά φραρὰν---προκάϑηνται Rh. 7. ἁμὸν βίον ib. 397. πόλιν ἐμὰν προ- Ἰροκαλεῖσϑαι. προκαλέμεϑ᾽ εὐγένειαν] λιπᾶσα Iph. ^ ACC1687. πόδε» 7 poXt- ᾿ς FC 308; πᾶσα ib. 788, προλιπᾶσα δόμον Rh. βοκαλύπτειν. πέπλων πρϑκάλυπτεν, 910. προλιπϑσ᾽᾿ΛΔκροκόρινϑον Fr. inc. haic Iph. T3 819.4 προκαλυπτο-] XCIV, 9. εἰ προλείψεις με Or. 304. μένα (dor. pro νη) βοςρυχώδεος &- Προμανϑάνειν. Üpà παρηΐδος Ph. 1493. 7p8kaAó-| inc. CLV, 10. jar (i. e. aro) ὄμματα Med. 1147. Προμαντεύεσϑαι. jj πρῶται μὲν τὰ ϑεῖα βοκάμινειν. μὴ προκάμητε πόδα βαρύ) πρϑμαντεύσατο Melan. fr. XXVII. Ἔ κῶλον Her. F. 119. ΙΕ 
γοκεῖσϑαι. οἰκτρὰ πρόκειται Ph, 1690. Πρόμαντις. κλυτοι πρόκεισϑέ μοι Tr. 1179. Yv-| Οὐ. 1445. π 

ἄϑλες προμαϑεῖν Fr, 

8 πρόμαντις, ὧν ἔμελλεν 
ρόμαντις ϑυμὸς An. 1073. (lc ἀγῶνα τὸν προκείμενον πέρι δώ-) πρόμαντις ἀλγέων Hel. 345. ᾧ παῖ ὦ» Or. 845. cf. Ph. 787. σῆς "po-| πρόμαντι Aar&c Ion. G8l. είμενον γέκυν γυναικὸς Al. 1015. Προμάτωρ Ph. 681. et 835. 0v προκείμενον πόνον ib. 1152. τὸν Προμηϑεὺς Fr. inc. B2 Mee 'ὅμον τὸν προκείμενον Yph. T. 1189. Προμηϑεὺς Ph. 1129. cf, Lon. οσαύτης συμφορᾶς προκειμένης ΑἸ. ibique not. 54. κακῷ rocére δώμασι προκειμένε IHoounSía., 05836. τῶν προκειμένων σποδὴν ἔ- 795. σοφῇ προμηϑίᾳ ib. 1137. εὖ owrec Iph. T. 1433. εἴ τι πράσσειν πως προμηϑίᾳ καϑῆτο ἀσπίδων ἔπι Ph. ὃν προκειμένων ϑέλεις Rh. 984. 1475. πολλὴν ἔλεξας ἐν λόγοις προ- κλαίειν. μὴ πρόκλαι᾽ ἄκοιτιν AL. μηϑίαν Med. 741. ἐγώ σα προμηϑίαν 20, 

ἔχω ΑΙ. 1057. ἐμοὶ κέρδος ἡ προμηϑία όκνη, nom. famine. Her. F. 1021. | Án. 691. Παλλάδος προμηϑίᾳ ib. κόπτειν. τί ἂν προκόπτοις ; Al. 1253. τῶτό μοι τἀνδρεῖον, ἡ προμη- )82. ταῦτα---προκόπτοντ᾽ ἐδὲν εἰς] ϑία Sup. 510. δίκαιος ἡὐσέβεια καὶ ύσϑεν κακῶν Hec. 961. τὰ πολλὰ προμηϑία Iph. T. 1209. τὰς ἡδονὰς ἄλαι προκόψασα Hip. 23. τῆς προμηϑίας πάρος σπεύδοντες Ton. Kpívety. προκρίνας, οἵπερ ἀλκιμώ- 448. 
ro Ph. 750. cf. v. 753. πάντων Ipouvfjzpu. Okpívac σωφρονέτατον βροτῶν Hel. Hip. 589. 7n 

455. 

λαβὼν προμηϑίαν Mec. 

τὴν κακῶν προμνήςτριαν 
; 

lIpópnoc. ἐκόσμεν τῆσδε πρόμον χϑονὸς ὄκωπον ξίφος Or. 1478. Ph. 19590. Οἰνώνης πρόμον Iph. A. ὁλάζυσϑαι. προλάζυμαι τῷ χρόνῳ 699. ᾿Αϑηναίων Θησεῖδαι πρόμοι Tr. Je ἡδονῆς lon. 1027. 31. cf. Her. 679. 
3X 
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Ilpouox 3etv. 
κασι σέβεσϑαι Sup. 1233. 

Ylpovosiv. ὥρα προνοεῖν Her. 289. τὴν 

ἄνοιαν εὖ φέρειν πρθνοησάμην Hip. 

399. ὁ σῆς πρϑονοησάμην φρενός ; 1b. 

685. 
Πρόνοια. πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν tV- 

σχήμως πεσεῖν Hec. 569. ϑεδ λέγεις 

πρόνοιαν Or. 1179. cf.-Epist. II. £p- | 

pou τᾶς ἡσύχΒ προνοίας Or. 1407. 

ὄνομα---ἔϑετό σοι ϑείᾳ προνοίᾳ Ph. 640. 

τίς πρόνοια γίνεται σοφωτέρα ; ib. 740. 

τῆς ϑανέσης πολλὴν πρόνοιαν δεῖ μ᾽ 

ἔχειν ΑΙ, 1004. προνοίᾳ τῇ τε σῇ 

«dui An. 661. ὦ τύχη, πρόνοιά m 

ἡ ̓ μὴ Iph. A. 864. ἐκ προνοίας Her. 

F. 598. 
Προνωπής. ἄγαν προνωπὴς εἰς τὸ λοι- 

δορεῖν φέρῃ Au. 730. ἤδη προνωπής 

£s. (sc. εἰς τὸ ϑανεῖν) ΑἹ. 141. cf. v. 

184. 
Προνώπιος Bac. 644. ἔσχατον χώρας 
Πελοπίας προνώπιον Hip. 374. εἰς 

προνώπι᾽ αὐτίχ᾽ ἥξει Bac. 639. 

ἹΠροξενεῖν. πειράσομαί ce προξενεῖν 

Med. 724. ἡμεῖς ἄλλα προξενήσομεν 

Ion. 335. 
Προξενία Med. 359. 
Πρόξενος. προξένῳ cot χρώμενος Το]. 

fr. XXIV. σὺν προξένοισι---ἸΤυϑι- 

κοῖς An. 1104. cf. Ion. 551. et 1059. 

IIpooíquov. προοίμιον κάλλιον Med. 663. 
ἀρχὴ ἥδε μοι προοιμίϑ El. 1000. οἰκ- 

rpoic προοιμίοις Her. F. 1179. 

Προονομάζειν. 
τήνδε Dan. 20. 

IIpórav, adverb. prorsus, plane. Ph. 
1509. 

Ilpórap. πρόπαρ ὃς ἁγεῖται spar& Ph.| 

| δεινὸν ἤλϑετε Hec. 516. πρὸς τὸ δὺσ- 121. πρόπαρ᾽ Ἰσμηνβ ib. 834. 
Προπάροιϑεν. 
νετᾶν Ph. 1513. 

Πρόπας. ἐῤῥέτω πρόπας δόμος Ph. 627. 

οἴχεται τέκνων πρόπασα γέννα MéXo- 

πὸς Or. 970. 

Προπάτωρ Or. 1441. 
Προπέμπειν. Ἑλένην πρὄπεμψεν εἰς 

δῶμ᾽ ἡμέτερον Or. 00. ἡμᾶς προπέμ-. 

ψατε χϑονὸς Hip. 1099. | 
Προπετής. πολιὰς ἐπὶ χαίτας προπετὴς 

àv ΑΙ. 918. τύμβε προπετῆ παρϑένον͵ 

Hec. 152. 
Προπίνειν. Ἕλλησιν ἡμᾶς πρὄπιες Rh. 

Δανάην πρὠνόμασσε 

τῶν προπάροιϑεν εὖγε- 

ΠΡΟΣ 

ἄξια ἡμῖν προμεμοχϑή- Τροπίπτειν. &x ὑπ’ ἀνάγκας mpomi- 

πτασα Sup. 63. 
Προπόλευμα Ion. 113. 
Πρόπολος, ἡ, i. q- πρόσπολος, ministra, 
νυκτίφαντον πρόπολον ἐνοδίας Hel. 
576. πρόπολοι Hip. 200. 

Προπότης. τὲς προπότας παναμερεύσει, 

Suácac ἐρώτων Rh. 361. | 

Πρόπυλον. πρόπυλα ésíac ἐμῆς Her. | 

005995 | 

Πρόῤῥιζος. Ζεὺς πρόῤῥιζον ἐκτρίψειέ d 

Hip. 684. ! 

Πρὸς, 1) cum genit. φίλων πρὸς &y- 

δρῶν Hec. 43. πρὸς ᾿Αχαιῶν ib. 105. 

πρὸς ϑεῶν ib. 551. etc. πρὸς r& φέ- 

povroc ib. 576. πρὸς τίνος ἀνϑρῶ-. 

πων; ib. 697. πρὸς δάμαρτος Or.. 

361. πρὸς ἐχϑρῶν ib. 445. πρὸς 

᾿Αργείας χϑονὸς, eod. vers. πάντων, 
πρὸς ἀτῶν ib. 446. ἐ Savàca «poc 

σέϑεν ib. 1632. πρὸς τῆς τύχης 2 

σῶν Ph. 66. δόλος πρὸς κασιγνήτθ᾽ 

10. 865. πρὸς ἀνδρὸς ἠδικημένη Med. 

26. πρὸς γενείθ 10. 65. ποίας ὄλλυ-. 

μαι πρὸς αἰτίας ; An. 1127. πρὸς £p. 

γεν Iph. A. 646. ἐπειδὴ Ζεὺς πρὸς 

ἡμῶν &w (a nobis stat) Rh. 320. ete. 

2) cum dat. βωμῷ πρὸς ϑεοδμήτῳ 

Hec. 23. πρὸς τάφῳ ib. 520. πρὸς 

σῇσι πλευρῇς ib. 826. λευκοκύμοσι 

πρὸς ΤεραιΞίαις Or. 993. πρὸς ἐμᾷ 

ψυχᾷ ΔΙ. 607. γήρως ἐσχάτοις πρὸς 

τέρμασιν An. 1082. πρὸς κρασπέδοισι 

ς“ρατοπέδα Sup. 661. etc. 3) cum 

accus. πρὸς οἶκον Hec. 39: πρὸς χάριν 
ib. 257. et Sup. 385. πεσεῖν "poc, 

δας Hec. 405. πρὸς βίαν ib. 400. 

it. Med. 1216. Al. 45. An. 79 1:60 
754. Sup. 158. et sepius. vpóc τὸ 

ib. 1033. 
μενὲς ib. 745. ϑανάσιμον πρὸς ἀΐ 

τὰ πρὸς πόλιν πῶς ἔχεϊο; 

Or. 427. πρὸς δεξιὰν avr8 τὰς ib. n 

πρὸς τὸ δυστυχέτερον ib. 605. y | 

πρὸς αὐτὴν ϑησόμεσϑα ib. Me | 

ἰσγύος χάριν Med. 588. πρὸς ἡδονὴν 

ib 73^ baile βαλβῖδα λυπηρὰν ΤᾺ 
ib. 1245. πρὸς Λίβυν αὐλὸν ΑΙ. 347. 

πρὸς αἶπος | ἔρχεται ib. 503. πρὸς 

τἀναιδὲς Iph. A. 379. πρὸς κέντρο 

μὴ λάκτιζε Peliad. fr. IV. etc. 4) 

adverbial. sine casu positum, ubi no. 

tat prelerea, insuper, ut. Or. 621, 

405. Hel. 962. et scp'us. 



ΠΡΟΣ 

Προσάγειν. παισὶν ὀλέϑριον βιοτὰν 
| mposáyewc Med. 993. προσάγετ᾽ ὦ 
᾿δυσπότμῳ σώμαϑ᾽ αἱματοταγῆ Sup. 
811. δεινὰν προσάγεσα τόλμαν Med. 
; 859. προσῆγε Νηΐταις πύλαις λόχον 
ΝΠ 1111. cf. v. 1131. et 1136. ΄ εἶ 

προσῆγον ἀσπίδων κεγχρώμασιν ὀφ- 
᾿ϑαλμὸν ib. 1395. ἐκ ἄν ποτε---προσ- 
|'"lyov ἄν σε δεῦρο Hip. 496. ἐλπίς 
| jf! ἀεὶ προσῆγε An. 27. ταύτῃ προσ- 
|"üye χειρὶ δεξιᾷ ξίφος Hel. 1624. 
'προσάγαγε νῦν ue Ph. 1037. ποίᾳ 
᾿προσάξει «ρατόπεδον Mer. 397. 4 
TOT "Apyec γαῖαν eic τὸ μαλϑακὸν 
“προσηγόμεσϑα Or. 714. τῇ peri] προσ- 
qyópmv πόσιν An. 225, 
᾿γενειάδα προσήγετ᾽ αἰεὶ πόματι Sup. 
1100. ὀτᾶ vpocá£ee Se ib. 949. προσ- 
ἄξομαι δάμαρτα Ion. 659. 
Ἰροσαιτεῖν. τυράννες βίον προσαιτεῖν 

προσαιτῶν βίοτον Dan. fr. 
el. 797. προσαιτᾶσ᾽ ἔμο- 

p. 64. 
πηκτῶν κλιμάκων προσ- 

: 492. cf. v. 1180. et 
ἀμύνειν τειχέων προσαμ- 

3, 

V. 4. cf. H 

ἱροσαντέλλειν. τὴν εἰς Spavór κόνιν 
προσαντέλλοσαν Sup. 688. 
Ipocávrgc Med. 305. keivó μοι μόνον 

ἡ y ἐμὴν. 

πρύσαντες Or. 788. cf. Med. 381. et 
Iph. T. 1012. 
Ῥοσαπολλύναι. 
1974. 

βοσάπτειν. ὅστις--- μεῖζον προσάπτει 
jc vóce τὸ φάρμακον Fr. inc. B. 43. 

ἢ. πρὸς ϑάτερον γγώμην προσάπτων 
ὮΣΙ fr. IT. 10. πῶς ὁ πατρῴας δόμες 
Ἰμῖν προσῆψας ; El. 1089. περί μοι 
τέρνοις ςέρνα πρόσαψον ib. 1321. 
τροσάψαι καινὸν αἷμ᾽ αὐτῷ ϑέλει Her. 
3.831. φίλην προσάψας χεῖρα Sup. 
n61. χλιδὴν τέκνῳ προσάψασα Ion. 
"7. κόσμον Πενϑεῖ προσάψων Bac. 

γῇ τῇδε ἑορτὴν καὶ τέλη προσά- 

προσαπύλλυτέ με Hip. 

, ed. 1382. 
γοσαρκεῖν. μ᾽ ἔχεις ταχὺν προσαρ- 
σαι Hec. 862, 

τῷ προσαρμόσω cóna ; 

y) προσαρμόσαντες Iph. T. 1405. ΙΒῚ Ν L4 , Q. 
, ἂν πρὸς ἑσπερὸν κέλευϑον προσαρμό- 

ΠΡΟΣ 

σασ᾽ épav8 εἰς ἀῶ Or. 1003. ᾧ τις 
ei προσαρμόσοι (Japflápec βάριδας Iph. 
A. 296. 

Προσαυγή. 
Al. 204. 

Προσαυδᾷν. νῦν σφε προσαυδᾷς Med. 
1401. προσαυδῶ σε τὸν ϑανόντα Sup. 
804, προσαυδῶν τοιάδε Med. 1207. 
τίνα λόγον---προσαυδῶν τύχω; Hip. 
827. φίλες προσαυδῶν Sup. 774. 

Προσαύλειος. τὰς προσαυλείες τύχας 
Rh. 273. 

Προσβαίνειν. πρόσβαινε Her. F. 1418. 
le3u8 ναπαίας προσβαίνειν πλάκας 
ib. 958. δὲ ἀμφιτρῆτος τῆσδε προσ- 
βαίνων ποδὶ Cy. 703, προσέβαν ἐξ 
ἐμῶν οἴκων Sup. 1000. ἄλλοις ἄλλα 
προσέβα----- μελάϑροις ὀδύνα Iph. T. 
195. πᾶς ᾿Αγαμεμνόνειαν προσέβα 
sparóc—exnvày Rh. 44. τίς ὅδ᾽ ὀρνί- 
ων καινὸς προσέβα; lon. 170. Φε- 

ραίων üsv προσβῆναι Al. 483. σανίδα 
προσβῆναι κάτα Hel. 1572. γέροντι 
προσβῆναι ποδὶ El. 490. προσβὰς 
δῶμα An. 991. 

Προσβάλλειν. ἀμφὶ δεῖπνον ὦσι προσ- 
βάλλω δόρυ; Ph. 735. δεῖμα προσ- 
βάλλεις πατρὶ lon. 584. τί r&ro μη- 
τρὶ προσβάλλει φόνον; El. 655. εἰ 
νυκτὸς αὐτοῖς προσβάλοιμεν ἐκ Aóxa 
Ph" 781 μηδέποτ᾽ ἀμφιλόγες ὀργὰς 
--προσβάλοιμι Med. 642." παρειὰν 
προσβαλεῖν παρηΐδι Hec. 410. τέ. 
κνοις προσβαλεῖν χέρ᾽ αὐτοκτόνον Med. 
1254. cf. v. 1288. προσβαλεῖν χϑονὶ 
ἄλλην γαῖαν Hip. 940. βόλομαι τὰ 
σὰ τέρν᾽ ὑποδραμᾶσα προσβαλεῖν Iph. 
A. 680. ὥστε προσβαλεῖν πέπλοις eb. 
951. ἁψῖδα πέτρῳ προσβαλὼν ὀχή- 
ματος Hip. 1238. κλίμακας προσβα- 
Nov πύλαισιν Sup. 498. χώρᾳ τῇδε 
προσβαλὼν πόδα Her. 661. τῷδε 
προστρόπαιον αἷμα προσβαλὼν Her. 
F. 1161]. φαύλῃ διαίτῃ προσβαλὼν 
σόμα Antiop. fr. XXVII. 4. ὄμματα 
προσβαλᾶσα τέκνοις Med. 860. cf. Ion. 
43. σοί nw αἰσχρὰν προσβαλᾶσα 
κληδόνα ΑἹ. 316. παισὶ χεῖρα προσ- 
βαλεῖ ib. 308. 

κλέψαι προσαυγὰς τὰς ἡλία 

6. naso προσαρμόσαι IHoóofJactc. πρόσβασιν ὀρϑίαν οἴκων 2. περιπτυχαῖσι χέρας El. 489. ἑπτὰ προσβάσεις πύργων Ῥοσαρμόσας Sup. 816. ἐπωμίδας Ph. 187. 
, *, , , , Προσβλέπειν. αἰσχύνομαί σε προσβλέ- 

» , " "» πεὶν ἐναντίον Hec, 968. et προσβλ. 
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ὀρϑαῖς κόραις ib. 972. cf. Med. 1076. 
et Her. 943. ἥλιόν τε προσβλέπεις 
καὶ γαῖαν Med. 1327. & ἦν ἐμαυ- 

τὸν προσβλέπειν Hip. 1078. τόλμα 
προσβλέπειν με Fr. inc. XXX. 2. 
ἐδεὶς ἔμ᾽ ἐχϑρῶν προσβλέπων ἀνέ- 
ἕεται Her. θ87. γραπτὲς προσβλέ- 
πων τύπες Hyp. TrSeEXSIcue 2 τίς 

προσβλέψεται παίδων σε; lph. A. 
1192. 

Προσβολή. ὦ γλυκεῖα προσβολὴ Med. 
1074. φίλιαι προσβολαὶ προσώπων 
Sup. 1137. κακὰς ἔφαινον τῷ σκο- 
πϑντι προσβολὰς El. 829. 

Πρόσβοῤῥος. προσβόῤῥες πέτρας lon. 
ll. πρόσβοῤῥον ἄντρον ib. 937. 

Προσγελᾷν. τί προσγελᾶτε τὸν πα-ὶ 
vosarov γέλων; Med. 1041. ἄψυ- 
Xov εἰκὼ προσγελῶσα σώματος 10. 

1162. 
Προσγίγνεσϑαι. εἰ τόλμα προσγένοιτο 
An. 703. 

Προσδεῖν. λύπης τί προσδεῖ σε; Her. 

F. 90. 
Προσδέρκεσϑαι. σ᾽ ἡδέως προσδέρκο- 

μαι Or. 356. τί προσδέρκεσϑέ μ᾽ ὄμ- 
μασιν ; Med. 1040. cf. Her. F. 457. 
τίν᾽ ὄψιν σὴν προσδέρκομαι ; Hel. 564. 
ἃ προσδεδορκὼς Ph. 146. 

Πρόσδετος Rh. 307. 
Προσδέχεσϑαι. τίνα βία ἐλπίδα προσ- 
δέχομαι; Al. 129. τίς σε πύργος 

᾿Ατϑίδος προσδέξεται; Ph. 1700. 
Προσδιδόναι. καιμοὶ πρόσδοτέ τι τῆς 
ἡδονῆς Hel. 707. ἀδελφοῖς mpocó8va: 
ποτὰ Cy. 529. 

Προσδοκᾷν. μῶν τὴν Sav8cav ὠφελεῖν 
τι προσδοκᾷς; Al. 1094. προσδοκῶ 
τι νέον Sup. 99. ἐκεῖσε προσδόκα με 
ΑΙ]. 864. προσδόκα---κακόν τι πράξειν 
Her. F. 727. r8re ταχεῖαν νέμεσιν 
εὐϑὺς προσδόκα Fr. inc. XXVI. 4, ὥς 

τι προσδοκῶν An. 1073. προσδοκῶν 
σὴν παῖδα lph. A. 828. σάλπιγγὸς 
αὐδὴν προσδοκὼν Rh. 144. ὃ βόλεται 
όνον ὁρῶν καὶ προσδοκῶν Fr. inc. 

XXXII. 1. τί προσδοκῶσαι κέρδος ; 
Iph. T. 1511. ὡς προσεδοκῶμεν ἡμεῖς 
Epist. V. μᾶλλον ἢ τὸ προσδοκώμε- 
voy CEd. fr. XIV. 2. ἐδὲ προσδοκώ- 
μενον δαιμόνιον Fr. inc. B. 12. 3. 

Προσεδρεύειν. "A8 νύμφᾳ προσεδρεύ- 
oc Δ]. 749, προσεδρεύων πυρᾷ Or. 

403. 

Προσείειν. προσείων αὐτὸν (86. τὸν 

ι 

Προσεικάζειν. προσεικάζει μέ τῳ; El. 

- - - , ἘΝ | 

Προσεῖναι. τῷ καλῷ λύπη πρόσεςιν 
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Προσεδρίαᾳ. ἄσχολος συγγόνϑ8 προσε- 
δρίᾳ Or. 93. cf. v. 304. 

SN r LE 

Προσείδειν. χρόνῳ σὸν 0upa—cposti- 
δον Ph. 312. τὴν μὲν ἂν προσεῖδες 
πόριν ἔχασαν ἐν χεροῖν Dae. 736. 
πρύσιδ᾽ ὄσσοισιν Yon. 193. E 

πλόκαμον) Bac. 928. προσείων χείρα. 
Her. F. 1218. " 

559. πλδτϑ οἶκος ἄξιος προσεικάσαι 

Hel. 69. τίνι προσεικάσω; Rh. 
696. " 

Προσείκειν. λέοντι προσεοικέναι Bac. 
1282. προσήϊξαι δέμας Al. 1066. — 

Προσειλᾷν. μὴ προσείλα χεῖρα Hel. 
E 452. 

Hec. 383. r&r àv προσείη τοῖς ἐμοῖς 
κακοῖς κακὸν Or. 762, 8x ἅπαν 
γήρᾳ κακὰ πρόσεετιν Ph. 532. 
προσῇ, κἀν μὴ προσῇ ἵν. 642. dy 
τε τιμὴ, παντὶ. τῷ γένει προσῇ Dae. 
336. χάρις 8 mpócest Her. 549. πρόσ: 
ειμι---τειχίσματι Her. F. 1096. 4 
εὐσέβεια τίς πρόσεττι σῷ πόσει, E 

254. ὅτῳ σπέρμα γενναῖον πρ 
Bel. fr. XVI. 4. «Xeizoc φόβος «ptt 
esi Peliad. fr. V. 4. ὅστις τὰ ἡ 
προσόντα κέκτηται κακὰ Hel. 
λοβὸς d προσῆν σπλάγχνοις El. 
μέλλει Τροίᾳ καινόν τι κακὸν προσέσεσ: 
Sax Tr. 1259. : 

Προσειπεῖν. ὅν μοι προσεῖπας πόσι 
Iph. T. 370. χαίρειν προσεῖπα τὸ 
γεραίτερον Cy. 10]. προσείπατε πᾶ 
τέρα Med. 895. προσείπαϑ᾽ 
Hip. 1099. προσείπατ᾽ ἐξιᾶσαν à 
την ὁδὸν Al. 618: προσεῖπεν d) 
ἄλλον Or. 1418. προσεῖπε Oak 
Ph. 1450. βεϑύτῳ σὺν ἡδονῇ πρὸ 
πε (sc. τὸς φίλϑο) Ion. 665. πρόσ 
ἑςίαν Her. F. 599. Ἑλένην ἐκ 
προσείποιμι Or. δ20. πῶς σε «pot 
πω; ἴρῃ. Α. 1616. προσειπεῖν. 
ὄνομ᾽ ἔξετί μοι Hec. 435. «ai 
προσειπεῖν Med. 1069. et 1850. i 
προσειπεῖν Her. F. 609. τίν᾽ ἂν apoo 
εἰπών ; Al. 945. προσειπὲσ᾽ Usaro) 
πρόσφϑεγμα Her. 573. ΠῚ 

Προσελκύειν. προσέλκυσαι σὸν παῖδο 
Hip. 1432. conf. Iph. A. 1452. σ΄ 

Προσεμφερής. τὸ λοίσϑιον τῷ qun 
προσεμφερὲς "Thes. fr. V. 13. "i 
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; Hip. 99. 
793. 
Rh. 389. etc. 
Ἰροσεργάζεσϑαι. 
«uro τοῖς δεδραμένοις Her. F. 1012. 

Προσέρχεσϑαι. ἐν τρίβῳ προσέρχεται 
Or. 1268. προσῆλϑον Hel. 430. ὡς 
M μοι προσῆλϑες Or. 212. προσ- 
ἤλϑεν ἐλπὶς ib. 857. πάντας βωμὲς 
προσῆλϑε Al. 109. προσῆλϑον ἀ- 
Ikraic Hel. 1555. πέλας πρόσελϑέ pe 
|An. 590. conf. Her. 309. μηδὲ προσ- 
᾿ἔλϑητε Med. 102. προσελϑεῖν μνῆ- 
pa Or. 118. πεσσὲς προσελϑὼν Med. 
j08. προσελϑὼν δῶμα ib. 1205. cf. 
Her. F. 99. προσελϑδσ᾽ ἡ δίκη Fr. 
inc. LJ. 

προσεύχε- 
τοιαύτῃ ϑεῷ τίς 

ἂν προσεύχοιτο; Her. F. 1308. προσ- 
ἠύξατο Al. 169. προσεύξατ᾽ εἰσιδὼν 
Iph. T. 209. προσηυξάμην σε (Tr. 

τῇ ἘΕὐλαβείᾳ προσευξόμεσϑα 

Προσεννέπειν Or. 428. et Tr. 50. πῶς] Med. 725. 
| σὺ σεμνὴν δαίμον᾽ & προσεννέπεις ; 

εὐφρόνως προσεγνέπειν ib. 
παλαιᾷ σ᾽ ἡμέρᾳ προσεννέπω 

ὡς μηδὲν προσεργά- 

τοιάι νιν προσερὅσι φῆμαι 
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ἃ ἔς’ ἄσημα--- μάντεις 
προσημαίνασιν Sup. 213. 

Προσῆσϑαι. χαίρω σε προσήμενον πύρ- 
γοισιν ἐχϑρῶν Rh. 390. 

Πρόσϑε, vel πρόσϑεν. τὴν πρόσϑεν 
ἄνασσαν Hec. 6]. λέκτρα---πρόσϑεν 
ϑήσειν λόγχης ib. 131. προκόπτοντ᾽ 
ἐδὲν εἰς πρόσϑεν κακῶν ib. 961. πρόσ- 
Sev εἴληχας $óve El. 668. αἰσχρὰ 
κέρδη πρόσϑε τᾶ καλῷ ζητεῖν Rha. fr. 
IL 7. τἀπιεικῆ πρόσϑεν ἡγὄᾶνται δί- 
knc Fr. inc. III. 6. etc. 

Πρόσϑημα. προσϑήματ᾽ ἀγλαΐας El. 
192. 

Προσϑιγγάνειν. ἁπάσης δεξιᾶς προσ- 
ϑιγγάνων Iph. A. 339. μή ca 
ϑέγω γενειάδος Hec. 344, εἰ 
προσϑίξεις χερὶ Her. 652. 

Πρόσϑιος. βάσιν χερσὶ προσϑίαν κα- 
ϑαρμόσας Rh. 210. 

Ἰροσιέναι (ab εἶμι). πρόσιϑ᾽ ἀτρέμας 
Or. 149. ὅτε Βακχίῳ---᾿ Αλϑαίας δό- 
pec προσῇτε Cy. 40. 

Προσιέναι (ab (nyc). προσηκάμην τὸ 
ῥηθὲν El. 622. τὸ ἄκαιρον ἅπαν 
ὑπερβάλλον τε μὴ προσείμαν Fr. inc. 
CLXIIT. 2. ἣν ἂν προσῆται Κύπρις 
Antig. fr. VI. 4. 

Tpoc- 
τῶνδε 

790. προσεύξεται ϑεοῖς El. 

Ipocéxeuv. προσέχων ταῦτα Sis. fr. I. 
I9. παῖδες προσέσχον ὄμμα Her. F. 
)JBl. προσείχεϑ᾽ (1. e. ero) ὥστε ---, 
τέπλοις Med. 1213. ἐ δεσμῶν ὕπο 
Γροσείχετο Bac. 755. 
po οἵᾳ συμφορᾷ προσεζύ- 

βοσηγορεῖν. 
ἵμι Ph. 996. 
Ὀοσηγόρημα Sup. 803." 
ροσήκειν. ἐνταῦϑ᾽ ἐλπίδος προσήκο- 
ἐν Or. 692. d προσήκομεν κολάζειν 
οἵσδε ib. 769. τί yàp προσήκει κατ- 
Javetv σ᾽ ἐμδ μέτα ib. 1071. τί μοι 
οσήκει ἄδας ; lon. 434. προσήκει 
ἡδὲ τὴν ὀργὴν ἔχειν ἀϑάνατον Phi. 
τ. X. 2. προσήκοντ᾽ ἐδὲν ᾿Αργείων 
"Nec Sup. 472. οἱ προσήκοντες yé- 
& Med. 1304. cf. Phry. fr. XVI. 

ἐκτὸς τῷ προσήκοντος Her. 215. 
ἰῶν προσῆκέ cov; Iph. T. δδ0. Πεν- 
εἴ τέ μέρος ἀφροσύνης προσῆκ᾽ ἐμῆς; 
80. 1300. 

, ' , 000npaívetv, τύσον σοὶ προσημαίνω 

"Iokásqv προσηγορήσων 

Προσίζειν. ἐδὲ ῥανίδ᾽ ὑπ. δρόσε τῷ 
σῷ προσίζειν ἀνδρὶ ἐᾷς An. 227. βω- 
μὸν προσίζει Fr. inc. XLII. 2. τοῖς 
τοιότοις ἐδέποτ᾽ αἰσχρῶν ἔργων μελέ- 
τημα προσίζει eorund, CLIII. 8, σε- 
μνὰν προσίζεσ᾽ Αρτεμιν Hec. 935. 

Προσίπτασϑαι. ἐκ ἄφνω κακὸν τόδε 
προσέπτατο A]. 423. 

Προσιτάναι. μηδὲ προσίξφη πρώραν 
βιότε πρὸς κῦμα Tr. 103. πλάνος 
καρδίᾳ προσίταται Fr. inc. B. 39. 2. 
τὸ φιλότιμον λυπεῖ προσιτάμενον Iph. 
A«93. 

Προσίσχειν. Μαλέᾳ προσίσχων πρώ- 
pav Or. 362. κύαϑον --- προσίσχων 
τοῖσδε τοῖς ὑπωπίοις Eu. fr. I. 2. 

Προσκαϑίζειν. προσκαϑίζω ϑᾶκον ἐκ 
εὐδαίμονα Hel. 901. 

Προσκεῖσϑαι. ἑπτὰ προσκεῖσϑαι πύλαις 
Ph. 746. ἄλλῳ ἄλλο πρύσκειται γέ- 
ρας Rh. 107. πόλλ᾽ ἀγρώςαις σκαιὰ 
πρόσκειται φρενὶ ib. 260. τῷ mpós- 
κειμαι δόλα; Tr. 185. ἐμοὶ r8ro 
πρόσκειται Hel. 450. κακοῖς 8 σὺ 
πρόσκεισαι μόνη Inus fr. XXI. 9, 
ἔγνω κλύδωνα πολεμίων προσκείμενον 
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Iph. T. 816. μ᾽ ἀεὶ προσκείμενοι Iph. 
Α. 814. ἄλλος ἄλλοϑεν προσκείμενοι 
lph. T. 319. cf. v. 325. τὸ ἄρσεν 
αὑτὰς ὠφελεῖ προσκείμενον Hip. 970. 

ἄλγος ἄλγει r87. ἂν ἦν προσκείμενον 
ΑἹ. 1042. προσκείμενον κέρδος πρὸς 

ἔργῳ Rh. 162. ἐπὶ τοῖς πάλαι κα- 
κοῖς προσκείμενόν τι πῆμα Her. 484. 

Προσκέπτεσϑαι. πατρὸς δωμάτων πρε- 
σκεψάμην Ph. 470. 8 τὸ σὸν προσ- 
κέψομαι An. 256. 

Προσκλαίω Ph. 1520. 
Προσκοπεῖν. πάντα προσκοπεῖν χρεὼν 
Her. 471. τὸ σὸν προσκοπέμενος Med. 
400. τἀληϑὲς ὄψει προσκοπόμενος 

μαϑεῖν Dan. 4]. προσκοπεμένη πό- 
σιν Iph. A. 1098. 

IIpookvreiv. προσκυνῶ ct Or. 1507. 
προσκυνεῖσϑαι βαρβάρων Vm ἤϑελες 
Tr. 1021. 

Προσλάζυσϑαι. γεραιᾶς χειρὸς προσ- 
λαζύμεναι Hec. 64. 

Προσλαμβάνειν. τὸ ἀναίσχυντον προσ- 
λαβεῖν τῇ συμφορᾷ Iph. A. 1145. 
κῆδος τόδ᾽ ἡμῖν προσλαβὼν Med. 885. 
ἔγκληρον εὐνὴν προσλαβὼν Hip. 1011. 
μοῖραν ϑανάτα προσλήψεται | Med. 
988. 

Ilpocpévew. προσμένεσα τὴν τύχην 
Med. 1116. δόμων ἄνακτα προσμε- 
vé γε Hel. 512. 

Προσμιγνύναι. 
Spa. προσμίξει Or. 129]. προσμίξω 
νεῶν ὁλκοῖσι Rh. 145. Ζηνὶ προσμί- 
ἕξων Fr. inc. CLIV. 3. 

Προσνέμειν. παῖδας προσνέμοντας ci- 
σορῶ ποίμνας ΟΥ. 86. 

Ilpóco20c. Ξυγεραὶ πρόσοδοι Al. 864. 
ΠροσοιΞξέος Hec. 394. 
Προσομιλεῖν. M8oca, ἣ προσομιλεῖ Med. 
1085. προσομιλεῖν ἥδιτος ϑνητοῖς Fr. 
inc. CLXV. 2. 

Προσόμοιος γίγαντι γηγενέτᾳ Ph. 130. 
ἸΠροσόπτεσϑαι. ὄποτ᾽ αὖϑις --- ἀκτῖνα 

κύκλον S ἡλίθ προσόψομαι Hec. 412. 
cf. Al. 206. πῶς νιν προσόψει σὺ 
Hip. 662. τίς εὐσεβὴς ἐμὸν κάρα 

προσόψεται; El. 1195. 
Προσορᾷν. αὐγὰς προσορῶν Al. 871. 
Προσερίζειν. βρέφος τεἐμὸν σῷ προσό- 
pucac πάλῳ Iph. A. 1151. 

Πρόσοψις Or. 388. πρόσοψις ἀϑλία 
ib. 950. πανυΞτάτην πρόσοψιν ib. 
1021. εἰς πρόσοψιν τῆς ἐμῆς ἐλϑὼν 

voi βοηδρόμῳ μέλα-] 

ΠΡΟΣ 

γυναικὸς Απ. 686. 

οψις Hel. 642. 
Προσπηγνύναι κρά 

ὦ φιλτάτη TrpÓG- | 

δαις ἐρίναις Sci. fr. 

Προσπίπτειν. τί με προσπίπτειο ; Án. 
538. πρόσπιπτε οἰκτρῶς r80 ᾿Οδυσ-᾿ 
σέως γόνυ Hec. 339. conf. v. 737. 

An. 165. Iph. A. 900. et Hel. 953.| 
πρόσπιπτε τὴν τεκᾶσαν ΤΥ. 757. δυσ- 

τυχετάτῳ προσέπεσα κλήρῳ ib. 291. 
προσπέσοις τέκνοισι σοῖς Iph. A. 1191. 
δόέλα δόλοις γόνασι προσπέσω Ἀπ. 

861. cf. Or. 1332. et Her. F. 98$. 
μή τῳ προσπέσῃ μύσος τόδε lph. T. 

1229. ὅταν προσπέσῃ γῆρας πικρὸν. 
Aut. fr. ΠΠ1..11. νόμοισι βαρβάροισι 
προσπεσὼν Or. 1507. usto [)poreíac: 
προσπεσὼν ὁμιλίας Hip. 19. μὴ λάϑῃ. 

μὲ προσπεσὼν lier. 389. προσπεσὼν 
ἔκλαυσα El. 510. σῇ ματρὶ πρόσπε- 
σᾶσα Or. 1338. ἄελπτον πρᾶγμα 
προσπεσὸν Med. 225. νέορτον προσ- 
πεσὸν Thes. fr. IV. 6. τὰ προσπε- 
cóvra, quie forte eveniunt, casus for- 
tuiti, Fr. inc. CXXI. 1. ᾧ «poeme- 
σᾶὅμαι Al. 351. πρὸς πατρῷον προσ-᾿ 
πεσόέμενοι γόνυ Her. F. 79. d. | 

Προσπιτνεῖν.  yovvmertic ἕδρας πρῦσ- 
πιτνῶ cc Ph. 300. τί προσπιτνεῖς 
με; ib. 931. μήτηρ ἡ τάλαινα προσ- 
πιτνεῖ ib. 1438. προσπιτνεῖ νεκρῷ, 
Med. 1205. τί σοι φρενῶν βαρὺς χό- 
λος προσπιτνεῖ ; ib. 1206. at ἱκτῆρι 
ϑαλλῷ, προσπιτνϑσ᾽ ἐμὸν γόνυ Sup. 
10. προσπιτνεῖ νιν Bac. 1118. Πρῶ- 
τέως μνῆμα προσπιτνῶ Hel. 64. προσ- 
πιτνῶ σε μὴ ϑανεῖν El. 221. μὴ προσ- 
πίτνει τὰ ϑεῶν ὕπερ Her. 619. μέλ- 
λεις προσπιτνεῖν τοῖς φιλτάτοις ; ul. 

570. γεραιᾶς προσπιτνῶν capt 
Hec. 274. ποτὶ σοῖσι προσπιτνῶν eó- 
μασιν Al. 404. ἀμφὶ σὰν γενειάδα--- 
προσπιτνῶν Her. F. 1908. «pos 
v8c' (i. e. ὅσα) ἐμδ μέτα Ph. 1284. 
cf. v. 1442. it. Al. 162. et 181. πλεῖ: 
pà τἀμὰ προσπιτνόντα (sc. ὅπλα) 
Her. F. 1379. 

Προσποιεῖσϑαι. σὲ προσποιόμεϑα εὖ 
νον Hel. 1403. με 

'Προσπολεῖν τύμβῳ 'Tr. 264. idi 
Πρόσπολος, ὃ, ij, minister, stra. Or 
106. 698. et passim per omnia Eu- 
rip. opera. ὦ 
Πρόσπτυγμα Or. 1049. 

Pa 
| 
I E 
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Ἰροσπτύσσειν. 
τὰς πρόσπτυξον ἘΠ. 1255. 
ἷζον σῶμα ib. 1325. 

᾿προσπτύξομαι Ph. 1663. 
μητρὸς πατέρα προσπτύξῃ Bac. 1318. 
Ροσρεῖν, alloqui. προσεῤῥήϑη Al. 193. 
pt 313. τῇ προσρηϑεὶς ὕπο; ib. 945. 
'Ῥόσρησις. διδὸς πρόσρησιν» ἑξῆς πᾶσι 

“Α΄. 841. ἕνεκ᾽ ἐμῆς προσρήσεως 
Hel. 1182. 

τύποι σφενδόνης---προσ- 
raívecí με Hip. 863. 
βόσσω, poét. pro πρόσω. βιότο mpác- 
τω Al. 914. 
ρυστάσσειν. χωρεῖτε ἕκατος, οἷ προσ- 
'ἄσσομεν Or. 1678. πῶς ταῖς ᾿Αϑή- 
uic τόνδε προστάσσεις πόνον ; Sup. 
85. σοὶ προστάσσω μένειν ib. 589. 
. μὲ προστάσσει τάδε εἰπεῖν Hel. 
196. ὅστις δώσειν ναῦν ----πτρόσταξον 
Ὁ. 1427. αὑτῷ τόνδε προστάξας πό- 
B 1on...1176. τί mpogreráx Sac 
0d»; Ph. 745. iv ἐκληρώϑην καὶ 
Ῥοσετάχϑην δόλη Hec. 102. 
ἡοσατεῖν. ἐπείπερ τῆσδε προτατεῖς 
ϑονὸς Her. 207, τῶν μὲν Ἥρα 
!posaret,—1b. 350. προτατεῖν δωμά- 
ων El. 932. 

oosárac Or. 770. γλώσσαις πονη- 
ὧν προτατῶν φηλέμενοι Sup. 248. 
Jie τῆσδε χώρας προτάταισιν à δοκεῖ 
ler. 964. 
jo ιϑέναι. σοῖς προστίϑημι γόνασιν 

vac ἐμὰς An. 896. σμικρὸν τὸ 
» σκήνωμα προστίϑεις φίλοις Her. 
).. ἔκπληξιν ἡμῖν ἀφασίαν τε προσ- 
J&c Hel. 556 τῷ 3e προστιϑῆς 
m αἰτίαν Ion. 1595. σὲ προστίϑησ᾽ 
M πατρὶ ib. 1545. ἐπεὶ ἀνάγκην 
"οστιϑεῖς ἡμῖν ϑανεῖν Her. F. 710. 
$c ἀνάγκην προστίϑησι σωφρονεῖν 
eleag. fr. XXII. 9. κόσμον προσ- 
ϑεὶς ἀγάλματι καλὸν κακίτῳ Hip. 
M. τόδ᾽ ἔργον προστιϑεὶς ἐμῷ τέκνῳ 
Ip. 27. ὁποίαν προστιϑεὶς σπεδὴν 
"ya; Bac. θ602. φυγὰς ἐμαυτῷ προσ- 
ϑεὶς πάτρας ἐμῆς, x. r. A. "Ehes. fr. 

Παλλάδος σεμνὸν βρέ- 

πρόσπτυ- 

σόματος παίδων 
προσπτύξασϑαι Med. 1400. σόμα σὸν 

, » ^ 
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IV. 3. προστιϑέντες ἄλλοισιν πόνες 
Her. 506. ἅδῃ προστιϑεῖσ᾽ ἐμὸν δέμας 
Hec. 368. ἀπληςξίαν Aéxec πάσαις 
γυναιξὶ προστιϑεῖσα An. 218, προυστι- 
ϑεῖσ᾽ ἀπαιδίαν ib. 360. μυρίαν χέρα 
προσέϑεσαν ἐλάτῃ Bac. 1108, πρόσ- 
Sec τυφλὴν χέρ᾽ ἐπὶ πρόσωπα Ph. 
1693. δεσμὰ τοῖς ἕένοισι πρόσϑες 
Iph. T. 1204. rdc? ὄχϑε φάτναις 
ἄγοντες πρόσϑετε El. 1136. ἔτι καὶ 
προσϑείης Epist. V. μὴ νοσᾶντί μοι 
vócov προσϑῇς Al.1051. ὅταν τάσδε 
προσϑῶμεν πυρὶ Sup. 948. πρὶν dàn 
παῖδ᾽ ἐμὴν προσϑῶ Iph. A. 540. ϑρά- 
coc μοι μηδὲν ἐξόδοις ἐμαῖς πρόσϑητε 
Her. 470. σφαγέντα παῖδα προσϑεῖς- 
vat πόλει Ph.971.. εὐκλεᾶ παισὶ προσ- 
ϑεῖναι βίον Hip. 717. λύπην τινὶ 
προσϑεῖναι Sup. 946. βέλει πόγον 
μοι τῇδε προσϑεῖναι χερί; Her. 63. 
τίνων χρήζοσα προσϑεῖναι κακῶν Hel. 
681. χάριτι προσϑεῖναι χάριν Her. 
ΕΝ 527 κόσμον παισὶ προσϑεῖναι 
νεκρῶν ib. 329. προσϑεῖναι δοκῶ ib. 
1413. παισὶ προσϑεῖναι κράτη Fr. 
inc. XL. 2. et fr. inc. B. 48. 2. à κακὰ 
μνηςτεύματα προσϑεὶς Ph. 584. προσ- 
ϑεὶς κάτοπτρον Hip. 429. προσϑεὶς 
φερνὰς ib. 628. ϑεοῖσι προσϑεὶς ἀμα- 
ϑέαν ib. 951. τὴν νόσον τὴν τῶν ϑεῶν 
προσϑεὶς ἐμοὶ Tr. 1043. ὀργάνων 
χέρα "EvvaMo προσϑέντες An. 1016. 
Téroic μὲ προσϑήσεσιν ΤΥ. 492. τῇ 
σῇ ἡδὺ προσϑήσω φρενὶ El. 1059. 2) 
med. ἄλγος ἂν προσϑείμεϑα Hec. 742. 
ἄχϑος ἐπ᾽ ἄχϑει προσϑέσϑαι διπλᾶν 
An. 896. ἴδια προσϑέσϑαι κακὰ Her. 
147. "Apyec τοσήνδε χεῖρα---προσ- 
ϑέσϑαι πόλει ib. 158. πατρὸς sépva 
προσϑέσϑαι ϑέλω Her. F. 1408. 

Προστρέπειν. κακῶς ὀλέσϑαι πρόστρεπ᾽ 
᾿Αργείων χϑόνα Sup. 1194. 

Προστρόπαιος Her. 1015. et Her, F. 
1259. προστρόπαιον aia Ion. 1260. 
et Her. F. 1161. 

Προστροπή. ϑεὰς τῆσδε προστροπὴν 
ἔχω Iph. T. 618. βωμὲς κνισσᾷν 
βαεϑύτοισι προστροπαῖς ΑἸ. 1159. 
Προστυγχάνειν. τὰ προστυχόντα ἕένια 
Al. 757. 

Πρόσφαγμα. τύμβῳ φίλον πρόσφαγμα 
Hec. 4]. cf. v. 265. et Iph. T. 248. 
et 458. πίνοντα προσφαγμάτων Al. 
848. ἀνοσίων προσφαγμάτων Tr. 624. 



ΠΡΟΣ 

ΠΠροσφάζειν. προσφάζεται αἷμα νερτέ- 
ροις Hel. 1271. 

Ἡροσφέρειν. προσφέρειν πύργοισι κλι- 
μάκων προσαμβάσεις. Ph. 491. βάκτρα 
πρόσφερε ib. 1711. ἐκ ἀνάγκην προσ- 

φέρεις Hip. 282. τίς ὃ σίδηρον προσ- 

φέρει; An. 1154. τί ἄλλο προσφέρειν 
γομίζεται; Mel. 1278. μέλλον τι 
προσφέρεις ἔπος lon. 1002. ὅτα»ν--- 
μὴ πᾶσι πάντα προσφέρῃ μειλίγματα 
Bel. fr. XXIV. 2. καινὰ προσφέρων 
σοφὰ Med. 298. ἀνδροκμῆτας προσ- 
φέρων ἀγωνίας Sup. 525. πάντα 
προσφέρων λόγον Iph. A. 97. πάσας 
προσφέροντα μηχανὰς Iph. T. 112. 
S μὴ προσοίσῃς χεῖρα Hip. 606. cf. 
Bac. 348. εἰ κακὸν προσοίσομεν νέον 
παλαιῷ Med. 78. πῦρ σοὶ προσοίσω 
An. 256. φίλοι προσφέρεσϑε πρὸς 
φίλον Cy. 175. 

Προσφερής. Διόνυσον, 8 ἹΚύκλωπι προσ- 
φερῆ Cy. 435. Ἑλένῃ προσφερὴς Hel. 
597. νυκτὶ προσφερεῖς κόρας Or. 408. 

πατρὸς προσφερεῖς ὀμμάτων αὐγαὶ 
Her. F. 181. 8 πώποτ᾽ εἶδον προσφε- 
pesépav δέμας Hel. 566. 

Προσφϑέγγεσϑαι. προσφϑέγγῃ γίν; 

Or. 481. à?) "Apreguc προσφϑέγξαιτ᾽ 
ἂν τὰς ἀτέκνος Sup. 959. Vsaróv σ᾽ 
εἰσορῶν προσφϑέγξομαι Hip. 1097. 
8 τις ἀντὶ σᾶ τόνδ᾽ ἄνδρα νύμφη vpoc- 

φϑέγξεται Al. 882. 
Πρόσφϑεγμα. φίλιον πρόσφϑεγμα με- 
See μητρὸς Tr. 777. JVsarov πρόσ- 

φϑεγμα Her. 573. τέλος δέχθ τῶν 
ἐμῶν προσφϑεγμάτων Hec. D προσ- 
φϑέγμασιν 8 μιαίνομαι σέϑεν Or. 75. 
τάδ᾽ ἀντὶ παίδων---προσφϑέγματ᾽ ἀμφὶ 
τοῖς raX. πάρα ib. 1051. χρόνια προσ- 
φϑέγματα lph. A. 1625. Θρῃκίοις 
προσφϑέγμασι Rh. 297. φίλα Qc 
προσφϑέγματα Tr. 1184. τῶν ἐμῶν 
προσφϑεγμάτων λαβὼν ἀπαρχὰς Lon. 
401. μύσος. cy προσφϑεγμάτων Her. 
F. 1219. δείγματ᾽ ἀϑλίων Aisne 
γμάτων El. 1174. λοίσϑια προσφϑέ- 
γματα ib. 1333. 

Προσφιλής. . προσφιλές μοι «ράτευμ᾽ 
᾿Αχαιῶν Hec. 982. ὅσον μοι ψυχᾷ 
προσφιλές ἐξιν εἰπεῖν Rh. 345. προσ- 

φιλῆ. νέμειν Fr. inc. LVITI. 2. εἰρήνη 
Μόσαισι προσφιλεςάτη Sup. 489. 

ἹΠροσφόρημα. πολλά τοι--ἂν εὕροι δαιτὶ 
προσφορήματα El. 423. 

oem 

HPOZX: 

IIpócoopoc. àxi πρόσφορος ἁμερίῳ γέν 

« Ph.132. εἰμὲ γάρ πως 7pócQopo. 
Her. 481. προσφόροις per aNXavyaii 
Dan. fr. I. 9. v. not. τοῖς ἐμοῖσιν 8x 

πρόσφορον τρόποις Sup. 338. ἥκιξι 
τὅτο πρόσφορον λέγεις ib. 942. sed 

ταῖσδε πρόσφορον Tr. 304. ὡς yvvau - 
πρόσφορον γυνὴ Hel. 880. λέγει 
σαυτῷ πρόσφορα Hec. 1246. 
γυμνάσω (sc. τὰς ἵππες) τὰ πρόσφορι 
Hip. 112. πρόσφορά μ᾽ αἴρετε at 
1361. 8x8» ἐπ᾽ αὐτοῖς πράσσεται τι 

πρόσφορα; ΑἸ. 140. τὰ πρόσφορ᾽ qi 
ξατο Iph. A. 1009. ζητῶν φίλοις τι 
πρόσφορα Hel. 436. οἵ. v. 515. et 1315. 
et Ion. 73. el 

Προσφῦναι. σῷ képare κρατὶ προσπε 
φυκέναι Bac. 919. e 

Προσφωνεῖν. μὴ προσφωνεῖν parpokro 
v&vrac Or. 47. τὄᾶδε προοίμιον κάλ 
λιον δδεὶς οἷδε προσφωνεῖν φίλοις Met 
664. προσφωνεῖν τινα Hip. 647. 
etiam ΠΥ. 942. 
Προσφώνημα. 
Al. 1147. 
Πρόσχημα. 
111. 2. 

προσφωγνημάτων κ' 

πρόσχημα σεμνὸς Syl. ft 

πρόσχημα εἰς τὲς πολλὲ. 
Epist. I. 
Προσχωρεῖν πόλει Med. 222. Pi 
Πρόσχωρος πόλις Rha. fr. I. ite 

Πρόσω. φύρεσιν οἱ ϑεοὶ πάλιν τῇ 
πρόσω Hec. 958. πρόσω πατρὸς il 
1158. ὃ πρόσω βέβηκας Ph. 
πρόσω τὰ κοῖλα 'yaspóc εὐλαβόμενο; 
ib. 1420. πρόσω ἤδη βίοτος Hip. 79: 

jj kal πρόσω τῶν ἐμῶν ψαύσεις κακῶν, 
An. 248. 8 πρόσω Σπάρτης ib. | 
κόμπῳ μεταρσίῳ πρόσω ib. 1221. d 
λόφρων μοι ϑυμὸς αἴρεται πρόσω pt 
À« 919; λόγε πρόσω lph. T. 84 
ἀποτῆναι πρόσω 1b. 1380. τί βλέτ 
πρόσω; Hel. 333. πρόσω ἀπόντα ἴδ 
943. γαίας πρόσω ib. 1593. cf. Ion 
797. τὰς ἐλπίδας ἀπέβαλον «póm 

Ion. 1453. αἰδώς γ᾽ ἀποικεῖ τῆσδε T. 

ϑὲδ πρόσω Her. P. 557.  Sávarot 
πρύσω ib. 752. πρόσω ἄξεος El. 298 
πρόσω ναυτίλοισι» Cresph. fr. XKVIJ 
πρόσω βάντι ποταμὸν ejusd. fr 
XVIII. 1. 2) Superl. πρόσωτί 
An. 923. et προσώτατα Tphumer 

Z2. p 

Προσῳδός. τίνα προσῳδὸν.-- ἀνακαλέ 

σομαι; Ph. 1504. προσῳδὸς ἡ τύχι 



IIPOT ΠΡΌΣ 
| τῷ ᾿μῷ πάϑει Ion. 359. Κύπριδος] veca El. 1007. δὲ | προσῳδὸν μέλος Plis. fr. IV, 2. 

ξιὰν πρὄτειν᾽ ἑκάτῳ 
Al. 192. πρὄτεινα παιδὸς ϑάνατον  Πρύσωϑεν, πρόσωϑεν αὐτὴν ἀσπάζομαι) An. 429, πρὄτεινε τεύχη ib. 1131]. "M Hip. 102. πρόσωϑέν ποϑεν &vakopí-! τὐμὸν κάλλος προτείνασα Hel. 28, ^3 ζομαι τύχαν 1b. 831. τῶν πραγμάτων Προτέλεια, rà Iph. A. 718. | πρύσωϑεν ὄντων Ion. 586. ᾿“ΙΠροτελίζειν. ᾿Αρτέμιδι προτελίζεσι τὴν Πρόσωπον. πρόσωπον τὄμπαλιν ςρέ-] νεανίδα Iph. A. 433. ᾿ς $ovra Hec. 343. προσώπῳ νῶτον £y- Πρότερος. τῶν νόμων μὴ πρότερον εἶναι ᾿ς κλίνασα ib. 739. εἰ πρόσωπον ἐξανι-, ϑέλειν Or. 487. ᾿ταίην ἐμὸν ib. 116. αὐχμώδη κόμην ΤΙροτιϑέναι. βραδύπεν ἤλυσιν ἄρϑρων ἄφελε προσώπε Or. 224. ΄ τίνα σκότον προτιϑεῖσα — Hec. 67. ἅμιλλαν σὺ "λάβω προσώπῳ; 1)». 468. ξυνηρεφὲς) πρὄϑηκας λόγων Med. 546. et Sup. impócwmov εἰς γῆν βαλᾶσα ib. 956.| 498. σὺ σαυτῷ τόνδε πρὄϑηκας νόμον | Hip. 1046. οἷς δεῖπνα πρᾶϑηκα Al. 

Ὁ δύ decoc κυκλῶν πρόσωπον Ph. 367. 
᾿ πρύσωπον πρὸς κασίγνητον «-ρέφε ib.| 752. ϑυσίαν, ἣν ἡ ϑεὸς πρᾶϑηκε βω- 

μίαν Iph. A. 1593. ὃν ϑηρσὶν ἁρπα- 
| 460. σκυϑρωπὸν πρόσωπον ib. 1343. 

γὴν mpó3ec El.896. ὥς ro σάφ᾽ εἰδέ- 
ναι τάδε προϑῶμεν ib. 895. προϑεὶς 
ἀνάγκην σιτοποιὸν Hec. 362. ὁ σοὶ 

— πρύσωπον εὐγενὲς ib. 1072. εὐφυὲς 
πρόσωπον ib. 1198. εἰς πρόσωπον 

προσώπῳ Bac. 1019. τὸ τυραννίδος 
βύσωπον ἡδὺ lon. 629, ro, σὸν 
ϑλέπων ἐμπίμπλαμαι πρόσωπον ib. 
926. ἀνϑήλιον πρόσωπον ib. 1550. 
λευκὸν πρόσωπον ἀδς ἘΠ]. 780. δυσ- 
yvocíav εἶχον προσώπο ib. 768, ϑ9ύ- 
βάισιν εὐπρεπὲς φαίνειν πρόσωπον ib. 
11075. ἐπὶ πρόσωπα δυστυχῆ Ph. 1693. 
φίλιαι προσβολαὶ προσώπων Sup. 1137. 
πρόσωπα νεαρὰ Tr. 835. διδύμων 
προσώπων φῶς lon. 188. τὰ ξένων 
τρύσωπα φεύγεσιν φίλοι Her. F. 305. 

Hip. 382. δύο λόγος προϑεῖσ᾽ ἅμα 
Ph. 562. ἡμᾶς προϑήσει χρημάτων 
Med. 963. τὸν ὑποϑέντα ---τῇ δίκῃ 
προϑήσομεν Bac. 675. ἃ φϑιμένες 
παῖδας ἐμὲς ὄτε δόμοις προϑέμαν Sup. 
23. ὅσα πρέϑέμην ἐγὼ vows Iph. 
T.1225. Φρυγῶν ic ἀλκὴν πρεέϑέμην 
Hel. 42. ἀριϑμὸν τοσόνδε πρϑϑέμην 
Bel. fr. XVI. 5. dp ἐν δίκης βελαῖ- 
σιν ὀρϑὸν ἄν ποτε λόγον προϑεῖο An- 
tiop. fr. XLII. 2. ὡς παῖδα---προϑῶ- 
μαι Hec. 618. cf. Ph. 1329. ἐὰν αὖ- 
τῶν προϑέμενος κτάνῃς τινὰ Iph. A. 
1193. οἱ σὲ προϑήσονται νεκρὸν AI. Ῥυσωφελεῖν Al. 49. τοῖς ἀμηχάνοις] 667. τὸν ϑανάτῳ προτεϑέντα Ph. τροσωφελεῖν Her. 331. ἀδύνατοι προσ- 810. 

φελεῖν Her. F. 56. ἔτ᾽ ἐμοὶ πάρα) Προτιμᾷν. 
ροσωφελῆσαι An. 50. cf. Her. 34. 
"xc ἡμεῖς οὐ προσωφελήσομεν Her. 
D νεκροῖσι----προσωφελήσων Sup. 

- , ϑιωΨ, , oL τοῖϊσδέ Ὑ οικοις EKOÜLK(Q C 

ἐπεὶ πατὴρ ἐδὲν προτιμᾷ 
μηχανήσασϑαι τέκνοις Med. 343. τῶν 
ἐν ᾿Αδμήτα κακῶν ἐδὲν προτιμῶν A]. 
765. πόλιν προτιμῶν Αργος Her. 21. 
τὸ σὸν προτιμῶν ib. 888, πόσιν προ- θοσωφέλημα Med. 611. τιμῶσα Al. 158. τὸ τῆσδ᾽ 8 προτιμήσω θοταινὶ, adverb. Rh. 523. vid. not. | κακὸν Hip. 48. ϑοταρβεῖν. προταρβῶν ὀρφάνευμ᾽ Πρότονος. σχεδίας, λαίφη προτόνοις ὧν τέκνων Mer. F. 546. προταρ- ἐπερέιδομένας Hec. 114. πρότονοι δνϑ᾽ ἱκέσιον ψαύειν χερὸς ib. 968.} κατὰ πρώραν Iph. T. 1134. λάνατον προταρβᾶσα Ér. fr. I. 30. Προτρέπειν. ἕν mporpémeo! ἐγὼ εὕρη- γοτείνειν. προτείνειν χεῖρα ΑΙ. 1120. μα---συμφορᾶς ἔχω Ηἰρ. 718. If. v. Seq. τελετὰς προτείνων εὐΐας Προὐννέπειν. πρϑννέπω σοι Med. 351. t&v Bac. 238, προτείνων ἐλπίδα! πρϑννέποντά με Hip. 1085. v. et προ- l'r. inc. LXXIV. 1. σκῆψιν προτεί- ἐννέπειν. 

3 Y 



ΠΡΟ 

Προὐξερευνᾷν. ὡς àv πρϑξερευνήσω «ἰ- 

βον Ph. 92. 
Προὐξερευνηταὶ «pars Rb. 296. 

Προὐπάρχειν. πρϑπῆρξε Ph. 1229. 

Προῦπτος. πρᾶπτον ἐς ἅδην sexo Hip. 

1366. 
Προὔργϑε. ὡς ἐσείδομεν πρἔργϑε πεσόντα 

Iph. T. 309. πρᾶργε---σῶμ᾽ ὅπλοις 

ἠσκήσατο Hel..1395. 

Προὐῤφείλειν Her. 241. καμοί τι πρέ- 

φείλει κακὸν Iph. T..523. 

Προὔχειν. ἀσκθ τὸν πρὄχοντα πόδα 

Med. 679. 
Τοφαίνεσϑαι. πρέφαίνετ᾽ εἰς τἄμπρο- 
σϑεν ταῦρος Hip. 1228. 

Πρόφασις. ἔχεις πρόφασιν Hec. 340. 

᾿Αχιλλεῖ πρόφασιν ὡς yapepérqy Iph. 

A.362.cf.v.884. βραχείας προφάσεως 

ἔδει ib. 1180. ἔχω πρόφασιν, ὥστ᾽ 

ἀλγεῖν $pívaib. 1435. τίς γὰρ πυ- 

ραίϑειν πρόφασις ᾿Αργείων «ρατόν:; 

Rh. 78. πρόφασις i] τυχϑσα Fr. inc. 

XXVII. 2. πολλὰς προφάσεις δίδω- 

σιν εἰς σωτηρίαν eorund. CV. 2. 

Προφέρειν. προφέρειν εἰς εὐτυχίαν τῶν 

γειναμένων Med. 1092. τίν' αὐδὰν 

τάνδε προφέρεις νέαν; Sup. 600. 

πρόφερε πόδα σὸν ἐπὶ πλάτας ᾿Αχαιῶν 

Tr. 1334. μῦϑον προφέρων Med. 189. 

ἐς ἀΐδαν προφέρων σώματα τέκνων 1b. 

1.111: 

Προφητεύειν. τίς προφητεύει ϑεθ; lon. 

413. ἐκ &£sw, ὅστις σοι προφητεύσει 

τάδε ib. 369. 
Προφήτης. Νηρέως προφήτης Or. 364. 

Βάκχϑ προφήτης Rh. 972. προφή- 

της λόγων Bac.211. σὰς προφήτας 

(ut famin. pro προφήτιδας) ib. 

55ile 

Προφῆτις Ion. 42. 321. et 1322. 

Προφϑάνειν. προφϑῆναι ϑέλων . Ph. 

1394. 

. Hpoóopov Al. 7406. 
Προφωνεῖν. σοὶ προφωνῶ El. 685. cf. 
Ariifr; EV 

Προχεῖν. ἵνα πλημοχόας τάσδ᾽ εὐφή- 

μως προχέωμεν Pi. fr. I. 2. ϑυσίαν 

δέξαι---πλήρη mpoxv3eicav Ft. inc. 

CLV. 5. 
Πρόχειρος. τῇ φυγῇ πρόχειρος ἦν Her. 

F. 161. φάσγανον πρόχειρον Hel. 

1580. πρόχειρον ἔγχος El. 696. 

τεύχη πρόχειρα λαμβάνειν Rh. 71. cf. 

͵ 

ΠΡΩΤ 

Πρόχευμα. προχευμάτων πνοᾷ Mel. 
1145. sed vid. not. E. 

IIpoxóoc. χρυσέαις προχόοισιν Ion. 435. 

Ilpoxopsóew. κῶμον ἀναυλότατον vo. 
χορεύεις Ph. 797. | 

Προχύτης. πικρὸς προχύταε---ἀνάξεται 
Iph. A. 955. cf. v. 1112. προχύταις 
καϑαρσίοισι ib. 1472. λαβὼν προχύ- 
τας El. 803. | 

Προχωρεῖν. νῦν cot προχωρεῖ δαιμόνων 

κατάτασις Ph. 1272. εὖ προχωρῆσα, 
Her. 487. b 

Πρύμνα. χωρεῖ πρύμναν An. 112] 

vid. not. κατὰ πρύμναν Iph. T. 431. 

πρύμνης ἔπι saSévrec ib. 1377. ἐἰ, 

πρύμνῃ ἄκρᾳ Cy. 14. Avocat m popa 

Hec. 539. ἔξασαν πρύμναις Iph. A. 
241. κατειδόμαν πρύμνας 1b. 275. 
ναῶν πρύμνας δέξασϑαι «b. 13219] 
Ion. 1243. ναύδετ᾽ ἀνήψατο πρυμνᾶν͵ 
Tr. 811. Ἢ 
Πρύμνηϑεν Iph. T. 1349. Tr. 20. Hel, 
1619. et Ion. 928. T 

Πρυμνήσια, τὰ. ἦγον διὰ χερῶν TpV- 

μνήσια Iph. T. 1352. cf. v. 1356. ei. 

1395. ἀνημμένοι κάλως πρυμνησίοισ. 
Her. F. 479. B 

Πρυμνήτης κάλως Med. 770. 

Πρυμνὸς, extremus. ἀνὰ πρυμνᾶς" 

ι{ 2 

“"; 

0c. 
cac ἱερὰς νάπας El. 445. M 

Πρυμνᾶχος AUN El. 1022. "YE 

Πρύτανις. Κρόνιε πρύτανι ΤΙ. 1288.. 

Πρῶνες ἔρημοι ἀνδρώπων Cy. 116208 

Πρώρα, vel πρῶρα. Μαλέᾳ προσίο (ω 

πρώραν Or. 362. πρότονοι κατὰ πρώ! 

ραν Iph. T. 1155. πρώραν fiore Tr. 

103. ἔκεν---ταύρειον δέμας εἰς πρῶ. 

ραν ἐμβαλεῖτε; Hel. 1679. εἰς mpi 

ραν εἷρπε ib. 1598. κοντοῖς πρὼβ 

εἶχον Iph. T. 1350. πρῶραι va 

ὠκεῖαι "Tr. 122. δελφὶς πρώραις KUa. 

νεμβόλοισιν εἱλισσόμενος El. t 
7 ΄ PA c T 

σώσοντε ρας ἐνάλϑε νεῶν πρὼω 

1348. 

Πρωτεὺς, rex /Egypti. Hel. 4. etc. € 

El. 1280. T 

IIpórizoc. τὸ mpórisov, adverbia. 

Sup. 430. et ita in plur. πρώτιτα E. 

664. M 
AM 

Her. 720. 

Πρωτόβολος. τέρμονα πρωτόβολον & 

Tr. 1068. b 



ΠΕΡ 

᾿Πρωτόγονος φοῖνιξ Hec. 458. 
γόνον ϑάλος Iph. 'T. 209. 
᾿Πρωτύλεια Or. 382. 
lpwrómAac πλάτα 
| rórAev Hel. 1547. 
poroc. 
1304. conf. An. 1238. 
τοι χϑονὸς El. 21. 

|2. τὸς γάμες 
"7 IT. 15. 
850. 

917. 

ἀμεσίας ἔχει Fr. inc. XII. 2. 

jponitur, ut Hec. 357. 
072. Iph. A. 51. etc. 
I[raíeuv. 
σθαι /Eg. fr. II. 1. 
Er. fr. I. 26. 

b. 504. cf. v. 903. 
ler. F. 1186. 
Xov Or. 989. 
539. πτανοῖς βέλεσιν Her. F. 367. 
"ἔρινος. κύκλῳ πτερίνῳ Or. 1420, 
Τερύεις. πτερᾶντος ἵππα lon. 202. 
| mrepsoca παρϑένος (i. e. Sphinx) 
ἢ. 1049. cf. v. 1026. 
pro Hip. 733. φυγὰν πτερόεσσεαν 
om. 1238. ἵπποις πτεροέσσαις El 
66. 
tpóv. τὸ παρϑένιον πτερὸν Ph. 813. 
Κυτάτῳ πτερῷ Hip. 1271. ποταμίϑ 
"Kva πτερὸν Rh. 618. cf. Hel. 218. 
ὼς ἔριον πτερὸν Hel. 146. μ᾽ ἀ- 
ue ἡ τύχη, ὥσπερ πτερὸν Her. F. 
l0. ὦ φίλον μοι ἸΤΠηγάσο πτερὸν 
6]. fr. III. ἐξακρίέζετ᾽ αἰϑέρα πτε- 
ic Or. 276. ἤν γε μὴ φύγῃς πτε- 
Ὁ ib. 1593. φοιτάσι πτεροῖς Ph. 
8). πόδα, ἴσον πτεροῖς Iph. T. 
^ πτεροῖς ἐρέσσει ib. 280. σκάφος 
ἧσσον πτεροῖσι Tr. 1086. χρύσεα 
γερὰ Bac. 372. τὰ κείνε τέκν᾽ ἔχων 

πρωτό-Ἰ 

An. 806. ναῦν πρω- 

ἀνδρὶ τῷ πρώτῳ sparó Hec. 
Ἑλλάδος πρῶ- 

τὸν κάκιτον πλᾶ- 
τοῦ εἰς πρώτας ἄγει Alcmen. fr, VII. 

Ι τὸς πρώτες ἔχειν Er. 
τοτό μοι πρῶτον βίο Hec. 

ἐκ τῶν πρώτων πρῶτον ἄρξομαι 
λέγειν Med. 475. οἶμαι, ὑμᾶς τῆσδε 
γῆς ἹΚορινϑίας τὰ πρῶτ᾽ ἔσεσϑαι ib. 

πρῶτά σε πρὸς τὰ πρῶτ᾽ ἀμεί- 
IVopac Sup. 517. τὸ σκαιὸν εἶναι πρῶτ᾽ 

ἅρματι 
τρῶτα δραμεῖν Epig. III. 4. etc. 
(Czterum πρῶτα swpius adverbial. 

et 794. Sup. 

πταίσαντ᾽ ἀρετὰν ἀποδείξα- 
οἰκος πταίσας 

» 

ἔρως z7a- 
πτανὸς πατὴρ lel. 

πτανὸν πυρίφλεκτον αἴρει Ton. 
ἵπποισιν πταγοῖς Iph. T. 193. 

ἱείποσιν πτανοὶ Παρνασᾶ κοίτας Ion. 
" , - ᾽ Δ ὅδ. βρέφος πτανοῖς ἐξώρισεν ϑοίναν 

οἰχόμεσϑα πτανοὶ 
τὸ πτανὸν δίωγμα 

M 3) πτανὸν ὄνειρον Ph. 

πτερᾶσσαν 

IITOE 

ὑπὸ πτεροῖς Her. 10. 
Seica Hel. 1532. | à οἰωνῶν πτεροῖς 
Ion. 377. πτεροῖσι φορείσϑω Her. F. 
654. δοκεῖτε πηδᾷν τἀδικήματ᾽ εἰς 
ϑεὸς πτεροῖσι; Melan. fr. III. 2. 

IIrep5o Sat. ταρσῷ κατήρει πίτυλον ἐπ- 
τερωμένον Iph. 'T. 1346. 

IIrepoóópoc. δρομάδες ὦ πτεροφόροι---- 
ϑεαὶ Or. 317. πτεροφόροι νεάνιδες Hel. 
160. πτεροφόρων ὀχημάτων Phaéth. 
fr. VIII. a AST ΝΑ 

Πτέρυξ. σᾷ πτέρυγι συγκαταβαίνω An. 
906. πρὸς τὰν κολπώδη πτέρυγ᾽ Εὐ- 
βοίας Iph. A. 120. πτέρυγι καπνὸς 
ὥς τις---καταφϑίνει γᾶ Tr. 1298. cf. 
v. 1320. ἅμ᾽ ἠελέε πτέρυγι So] Ion. 
123. ὀρόφῳ πτέρυγα περιβάλλει πέ- 
πλων ib. 1143. ὠκεῖα πτέρυξ Meleag. 
fr. XIII. 2. πτέρυγας ϑοάζεσα Iph. 
T. 1141. πτέρυγας εἰσπιτνῶν ἐμὰς 
Tr. 746. ὥσπερ πρὸς ἰξῷ---λελημμέ- 
νος πτέρυγας Cy. 433. παρὰ πτέ- 
pvyac lon. 166. vid. not. ταῖς ὠκυ- 
"Aávote πτερύγων» ῥιπαῖς Pi. fr. ITI. 4. 
χρύσεαι πτέρυγες Fr. inc. CLIV. 1. 

IIrepwróc. πτερωτὸς ἅδας ΑἹ. 262. 
H yàp πτερωτὸς Her. F. 628. cf. v. 
1158. σκοπεῖν πτερωτὰς Bac. 257. 
τόξων πτερωτὰς γλυφίδας Or. 274. 
τὸ πτερωτὸν ἠελία ἅρμα ib. 1001, 
πτερωτοῖσιν ἅρμασιν Iph. A. 251. 
πτερωτῶν φϑέγματα Hel. 753. πτε- 
ρωτοῖξ τοξεύμασι Her. F. 571. πτε- 
ρωτὰ ἔγχη ib. 1098. 

Πτηνός. πτηνὸς ἄνω μεταβὰς βίοτον 
Hip. 1292. πτηνὸς κῶμος πελειῶν 
Ton. 1196. πτηνοῖσι μύϑοις Or. 1176. 
πτηνῶν ὀνείρων Iph. T. 571. πτη- 
νοῖς ὄρνισιν Τι. 147. πτηνάς διώκεις 
τὰς ἐλπίδας Fr. inc. LXXIII. 1. πτη- 
νὸν ἄραι σῶμα Med. 1297. 
ἀγέλας lon. 106. 
F. 179. 

lráscsw. ἐκέτι φόβῳ πτήσσω Bac. 
1034. ἔπτησσ᾽ ὑπείκων μᾶλλον, ἢ Sé- 
λοι Bel. fr. XXVI. πόλις πρὸς πόλιν 
ἔπτηξε Sup. 269. ἐπτηξάτην Rh. 775. 
8 βωμὸν ἔπτηξεν ϑεῖ lon. 1280. βω- 
μὸν ἔπτηξ᾽ ὕπο Her. F. 974. cf. v. 
985. δεῖ σε πτῆξαι ταπεινὴν An. 165. 
εἰς ἐρημίαν 008 πτήξαντες ib. 7584. ἐν 
μυχοῖς πέτρας πτήξαντες Cv. 407. 

Πτοεῖαϑαι. ὡς ἐπτόηται Bac. 214. 
τείχϑσαν ἐπτοημένην Iph. A. 1029. 

πτερόϊσιν &p- 

πτηνῶν 
πτηνὰ βέλη Her. 



HTOX 

χεῖρας érronpévac "Tr. 559. εἵρξει νιν 

ἐπτοημένας δεινοῖς δράκεσιν El. 1255. 

ἔρωτι αὐτὸς ἐπτοάϑης (dor. pro 4396) 

Iph. A. 586. τὸ πτοηϑὲν εἴ τι σῇ 
ψυχῇ πάρα; Bac. 1267. 

Ττόλις, poet. pro πόλις. ἡνέκ᾽ ὥλλυτο 

πτόλις Hec. 767. ὅτε πέριξ πύργος 

εἶχ᾽ ἔτι πτόλιν ib. 1209. ἀνὰ πτόλιν 

Ph. 1045. Sup. 721. Tr. 555. Bac. 

216. et Fr. inc. LXXXI. 1. xarà 

πτόλιν An. 700. Rh. 711. et Dan. 

54. οἶσϑα ϑεᾶς πτόλιν lon.30. φι- 

A8ca πτόλιν ib. 1617. 

IIróp3oc. τροφαῖσιν, ὥς τις πτόρϑος, 

ηὐξόμην Hec. 20. πτόρϑε λάβεσϑε 

Bac. 1105. ἱερδς ἀνέσχε πτόρϑες 

Hec. 460. πτόρϑων ἀποσχίζεσα μυρ- 

σινῶν φόβην Al. 170. πτόρϑοισι δάφ- 

νης Ion. 103. 

Hró£. δάκρυσι vorepàv πέπλων πτύχα 

τέγξω Sup. 979. ὦ φαεινὰς &pav8 

ναίων πτύχας Ph. 84. εἶμι Πηλέϑ 

πτύχας An. 1278. κατὰ σπλάγχνων 
πτύχας Sup. 212. Αὐλίδος κατὰ πτύ- 

xac Iph. T. 1082. εἰς Κιϑαιρῶνος 

πτύχας ἐλϑὼν Bac. 62. cf. v. 943. 

πρὸς αἰϑέρος πτύχας Hel. 611. cf. 

Phaéth. fr. VIII. 4. Παρνασθ πτύχας 

Her. F. 240. 
Πτυχή. ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς Or. 1631. 

et 1636. πρὸς Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς 

Sup. 757. cf. Bac. 796. et 1217. ἐν 
δέλτα πτυχαῖς Iph. A. 98. cf. v. 112. 

et Iph. T. 760. et Melan. fr. III. 2. 
κλειναῖς ἐν πτυχαῖσιν Αὐλίδος Iph. 

Τ. 9. ἐν πτυχαῖσιν αἰϑέρος Hel. 44. 

σώματος ἀμφὶ πτυχὰς Ion. 519. τοί- 
xov πτυχαῖς Fr. inc. CLVI. 2. 
Πτῶμα. Ἑλένης πτῶμ᾽ ἰδὼν ἐν αἵματι 
Or. 1196. "ErsokMéec πτῶμα, Πολυ- 
γείκες τε πᾶ; Ph. 1691. πτῶμα δύσ- 
τῆνον Her. 78. ὁρῶ πτώματος τεκμή- 

ριον El. 575. πτῶμα ϑανάσιμον ib. 
686. πτῶματα νεκρῶν τρισσῶν Ph. 
1490. πτωμάτων ἄξια πάσχω Tr. 
467. τὰ ϑεῶν πτώματα (casus ad- 
versi, ἃ Diis immissi) Her. F. 1228. 
ἐσϑλῶν χαίρει (sc. ὁ πόλεμος) πτώ- 
μασιν νεανιῶν "Tem. fr. V1.2. 

Tlroccew. ποῖ με φυγᾷ πτώσσεσι pv- 
xev; Hec. 1065. ἄλλην ἄλλοσ᾽ εἰς 
ἐρημίαν πτώσσεσαν Bac. 223. 

Πτωχικός. πτωχικὴν ἔχων σολὴν Rh. 
503. 

IYAH 

Πτωχὸς Hel. 796. δεῖ με δόξαι πτωχὸν, 

εἶναι τήμερον Tel. fr. VIII. 1. οἵ, 

ejusd. fr. XI. 2. ἐμοὶ γένοιτο πτωχὸς, 

εἰ δὲ βόλεται, πτωχβϑ κακίων Fr. inc. 

XXI. 1. 2. πτωχὸς παῖδας Med. 515. 

πτωχϑς ἀλήτας Her. 319. y 

Πυγμή. πυγμὴν νικᾷν Al. 1034. πυγ- 
pai ἦσαν ἐγκροτόμεναι Iph. T. 1368. 
πυγμὰς ὁ κῶμος φιλεῖ Cy. 532. 

IIuSuóc. σὺν προξένοισι μάντεσίν τε 

πυϑικοῖς Àn. 1104. £v κοιράνοισι πὺ-᾿ 
ϑικοῖς Ion. 1219. πυϑικὴν ἀνὰ xSóva 

An. 1001. πυϑικὴν πρὸς ésíav n.] 

1068. et πυϑ. «p. ἐσχάραν ib. 1241. : 

et Sup. 1199. [ 
Πύϑιοε. ὁ Πύϑιος Φοῖβος Or. 953. 

ὁ Πύϑιος ᾿Απόλλων Al. 573. hinc 

Πύϑιος, subst. pro Apolline, sine ad-- 
dito nomine, Ion. 285. et Her. F.: 

790. πύϑιον οἶκον lon. 458. Φοίβε, 
ἐπὶ mv S (ow τεράμνοις Hip. 536. πυ- 

ϑίων δόμων Iph. T. 1271. πὺυ (ay. 

πέτραν lon. 550. πυϑίῳ ψήφῳ ib. 
1251. πυϑίαις ἀποτολαῖσιν Ph. 1050. 

ásparai πύϑιαι Ion. 285. | 
Πυϑόχρητος Ion. 1218. m 

Πυϑώ. ἐς Πυϑὼ μολὼν An. 52. 

Πυϑῶδε, adverb. Dan. 7. 3 

Ilvxá£ew. πύκαζε τεύχεσιν δέμας τὸ 

σὸν Rh. 90. πύκαζε κρᾶτ᾽ ἐμὸν vut 

| φόρον Ττ. 368. κόσμῳ πυκάζε τῷδε 
Her. 725. ςεφάνγοις πυκασϑεὶς Al. 

799. et 835. ῥακοδύτῳ ςτολῇ πυκασ-ι 
Seic Rh. 713. ) 

Πυκνός. πυκνός rtc ἀνὴρ Sis. fr. 1.12 

πυκνὲς κυβιτητῆρας Ph. 1158. me 

ρασπιτὰς πυκνὲς ib. 1172. πυκνὴ; 
βαίνων ἤλυσιν 10. 851. πυκνῇ γιφάδι 
An. 1130. λόγχης πυκνῆς Sup. 881. 
πυκνῇ φρενὶ Iph. A. 67. πυκνὴν de 
pvsiw Rh. 419. πυκνῆς δι ὄρφνης ib: | 

774. πυκναῖσιν ἀσπίσιν Ph. 1112 
πυκναῖς αὔραις Iph. T. 6. πυκνὰς 

ὁδὲς Tr. 235. νέφος ἀσπίδων πυκνὸ! 

Ph. 258. et πυκνὸν νέφος in sensu 
proprio et physico, Dan, fr. L 4 
πυκνοῖσιν δρομήμασιν Med. 1180 
πυκνοῖς Bakxís τοξεύμασιν CEnei fr. 
VIII. 1. 2n 

Πυκτεύειν. τίς εἰς σὸν κρᾶτ᾽ E£mÜKTEW. 

σεν ; Cy. 228. 

Πυλάδης, amicus Orestis, Or. 33. etc 
Iph. T. 69. etc. El. 82. εἴ. 

Πύλη. σκότα πύλας. λιπὼν Hec, l 

EN 



Ί ΠΥΡ 

"ἔσω βαίνων Or. 864. 

| (sc. Θηβῶν) Ph. 1101. Septem por- 
|! tarum Thebanarum nomina vid. Ph. 

| πύλαι καὶ δοχαὶ χο- 
"λῆς πέλας El. 828. ἰὼ πύλαισιν ἥτις 
“ἔν δόμοις Pelei fr. I. etc. 
Ἰύλος, nom. loci. Iph. A. 273. 
Ἰύλωμα. ᾿Ωγύγια εἰς πυλώματα Ph. 
1120. χαλᾶτε κλῇϑρα πυλωμάτων 
|Hip. 808. βαρβάροις πυλώμασιν Hel. 
795. ὡς πρὸ va8 λαμπρὰ ϑῇ πυλώ- 
'ματαὰ Ion. 79. 
Ἰυλών. πυλῶνα 
289. 
υλωρὸς, ó, Hel. 442. 

καταβαλεῖν Cy. 

τίς σὺ πυνϑάνῃ τάδε; 
Min. 884. cf. Iph. T. 540. ἐδὲ av»- 
ϑάνεσϑε ταῦτα ; Alcmacon. fr. IL. πα- 
τρῴων ἐκ δόμων τι πυνϑάνε Iph. T. 
809. ὡς ἔςι πυνϑάνεσϑαι Epist. I. 
(ff. Epist. IV. πυϑέσϑαι δεόμενος 
τά τ᾽ ἀμφὶ σδ, x. τ. À. Or. 865. cf. 
Hip. 270. et 283. πυϑόμενος ϑαύ- 

ias. ἐμοὶ Iph. T. 797. à πευσόμεσϑα, 
τἀν δόμοις ὅπως ἔχει Or. 1368. εἰ 
τεύσῃ Hip. 327. cf. Iph. A. 3. et 
δ πέπυςαι τὸν ἐμὸν ἔκϑετον γό- 
νὸν; An. 70. πέπυςαι sparóc Iph. 
A. 425. πόϑεν $nc εἰδέναι πεπυσ- 
voc; ib. 890. ταῦτ᾽ ἐγὼ πεπυσμέ- 

πυρὶ ἀνάψομεν 
τήνδ᾽ ἐπισφάξ i bac πυρὶ 

ἐκβάλλων πύλας ib. 1044. πυλῶν 
| ἐν πύλαισιν 
᾿ἀκοὰν βάλω ib. 1981. ἐν πύλαισι 
᾿Πριαμίσι ib. 1481]. πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ 

᾿ φϑεῖσα Iph. T. 26. 

ΠΥΡᾺ 

ib. 1690. κεραύνιον πῦρ αἰϑαλόεν 
Ph. 191. cf. Tr. 80. ἴτω μοι πῦρ Ph. 
524. βοᾷ πῦρ καὶ δίκελλαν ib. 1169. 
τὸ σεμνὸν πῦρ Διὸς ib. 1182. cf. Sup. 
934. νᾶμα παμφάγα πυρὸς Med. 
1187. τέκτονας δία πυρὸς ΑἹ, 5. 
πλᾶκτρον πυρὸς Kepavvíe ib. 127. εἰ 
μή γε πῦρ πνέεσι μυκτήρων ἄπο ib. 
496. conf. Iph. T. 288, δορὶ καὶ πυρὶ 
δηϊάλωτον An. 105. ἐχίδνης καὶ πυ- 
ρὸς περαιτέρω ib. 270.,΄ διὰ πυρὸς ἦλϑ᾽ 
ἑτέρῳ λέχει ib. 489. πᾶ μοι πυρὸς 
φίλα φλόξ; ib. 848, πῦρ ἐπιβώμιον 
ib. 1024. et El. 715. πυρὸς φῶς ka- 
ϑέξζεσα Sup. 1002. πῦρ τεϑρίππων 
τῶν &eMe Iph. A. 159. πῦρ καϑάρειον 
ib. 1112. πῦρ ἱερὸν Iph. T. 626. 
εὐάλιον πῦρ ib. 1139. δίψιον πῦρ 
3$eà. Rh. 417. κεραυνοφαὲς πῦρ ΤΥ. 
1104. λοχευϑεῖσ᾽ ἀςτραπηφύρῳ πυρὶ 
Bac. 8. cf. v. 8. et 288. πυρὸς ἐξ à- 
ϑανάτε ib. 523. φῶς σεμν πυρὸς ib. 
1081. πυρὸς δεινᾷ φλογὶ σῶμα δαϊῖσ- 
ϑεὶς Her. 918. πυρὶ 'Ióaíp Hel. 198. 
κλεινὸν τὸ Τροίας πῦρ ib. 510. ἄτρα 
φεύγει πυρὶ τῷδ᾽ αἰϑέρος Ion. 84. πῦ 
3e8 Βακχεῖον ib. 1125. ἐφ᾽ ἁγνὸν 
πῦρ ἘΠ. 812. διὰ πυρὸς ἔμολον ib. 
1182. ἀντὶ πυρὸς ἄλλο πῦρ μεῖζον 
ἐκβλατδμεν Hip. fr. VII. ὄμμα πυ- 
ρὺὸς γέμεις Syl. fr. IV. 8. πυρὸς ϑερ- 
pai πνοαὶ Fr. inc. LIIL 2, 
χϑήτω πυρὶ Fr. inc. B. 27. |. 
πυρὰ in plur. 
Rhes. 136. ub 
nisi est a πὺρ 
tur. 

Ilvpá. πρὸς πυρὰν ᾿Αχιλλέως Hec. 
386. cf. v. 437. πληρᾶσιν πυρὰν ib. 
574. προσεδρεύων πυρᾷ Or. 403. 
ἔτι πυρὰ ϑερμὴ τάφο ib. 422. πάροιϑε 
νερτέρων πυρᾶς ib. 1019. πρὸς τάφον 
τε καὶ πυρὰν Al. 611. ὡς ἂν ἐν πυρᾷ 
ϑῶμεν νεκρὸν ib. 743. τὸ σὸν ἄγαλμα 
-ἐκκομέζομαι πρὸς πυρὰν Sup. 633. 
vid. etiam v. 036. 1010. 1046. 1058. 
et 1065. ὑπὲρ πυρᾶς perapaía λη- 

ἐφ᾽ 'Ἑρκίῳ πυρᾷ 
Tr. 483. εἰς πυρὰν δράμωμεν ib. 
1282. εἰ ἐν πυρᾷ κατεσφάγη Hel, 
942. ἵζε νῦν πυρᾶς ἔπι lon. 1258. 
πυρᾷ ἐπέσφαξ᾽ αἷμα μηλείε: φόνα El, 
92. πυρὰ χέρσος ἀγλαϊσμάτων ib. 
325. 

γαῖα μι- 
etc. 2) 

(ut videtur) occurrit 
i legitur πυρὰ δαέεται, 
à, quod statim sequi- 
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Πυραίϑειν, πυραίϑει sparóc "ApyóXac Πύριμος. sáxvv πύριμον Eu. fr. IL. 2.| 

Rh. 41. cf. v. 78. et 823. πυρίμε χλόης Er. fr. XVI. 2. E 
Πυργηρϑμαι. σῶμα πυργηρόμεϑα ΟΥ.] Πυριπνεῖν. τὰν πυριπνέθσαν ἐναίρει 

760. δόμων ἐπ᾽ ἄκρων πυργηρϑμένβς Ion. 203. 

ib. 1574. cf. Ph. 1094. Πυρίς. πυρίδες Phoen. fr. . Xe 
llópyoc. ὅτε πέριξ πύργος εἶχ᾽ ἔτι πτό- Πυρίτακτος. τῇ πυριτάκτῳ πέτρᾳ Cy. 

λιν Hec. 1209. ἀπ’ óp3ís saSec, 297. 

πύργα Ph. 1250. “πύργος ἀσφαλὴς Πυριφλέγων λέων Bac. 1016. 
Med. 390. παῖς ἄρσην πατέρ᾽ ἔχει Πυρίφλεκτος. πτανὸν cipi cer 

πύργον μέγαν Al. 319. πύργον cv-| lon. 195. | 

ayij λαβὼν Sup. 652. ἅπας μοι πύρ-]Πυρκαϊά. παρ᾽ αὐτὰς ἑπτὰ e 

yoc Ἑλλήνων πατρὶς Fr. inc. B. 44. 

2. πύργοι ἄϑραυτοι. Hec. 17. ἀπὸ 
Ξεφάναν κέκαρσαι πύργων Ais 911. 
Φρυγῶν πύργες πεσόντας "EAXávav 
δορὶ ib. 1112. ἑπτὰ προσβάσεις τε- 
κμαίρεται πύργων Ph. 188. πύργων 
ἐπ᾽ ἄκρων «àc 10. 1098. πύργϑο γῆς 

ἸἸωλκίας Med. 7. πάρα δροσερὰ πύρ- 
γοις συνεχὴς κλιτὺς Hip. 226. ῥιφ- 
ϑέντα πύργων ἀπ’ ὀρϑίων An. 10. ἀπ᾽ 
ἐχϑρῶν ἥκετε πύργων lb. 517. πρὸ 
πύργων ϑανεῖν Sup. 910. λαΐνες 
περὶ πύργες Iph. A. 774. Ἰλίο πύρ- 

ysc ἔπι ib. 1261. Ἑλλάδος εὐΐππε 
πύργαες Iph. T. 133. τᾶς Τροίας 
πύργες ib. 139. πύργων βλομένων 
10. 1108. προσήμενον πύργοισιν ἐ- 
x3pov Rh. 891. ᾿Ἰλίϑ πύργες ἔπερσα 
Hel. 409. cf. v. 665. et 1527. 

Πυργᾶν. ἐπειδὴ λίαν πυργοῖς χάριν Med. 
526. τὰ μὲν πυργϑσ᾽ ἄνω Tr. 608. 
cf. Bel. fr. XXV. 15. δὲς τόσα πυρ- 
γᾶν τῶν γιγνομένων Her. 294. ὑμᾶς 

τριπατιχίθε τυραννίσι πατὴρ ἐπύργϑε 
Her. . 475. ἡνίκα----ἀοιδὰς εὐδαι- 
μονίας ΠΣ Sup. 998. τότε με- 
γάλως Τροίαν ἐπύργωσας "Tr. 844. 
ὃς ἐπύργωσ᾽ ἄτυ Θηβαίων Bac. 172. 
ó πυργώσας τὸν ἐν ᾿Ιλίῳ εὐτειχῆ πά- 
yov An. 1010. ὃς πεπύργωσαι Spá- 
σει Or. 1568. πεπύργωται χερὶ Rh. 
122. οἷς πεπύργωσαι λόγοις Her. F. 
238. 

Πύργωμα. ἑπτάΞτομον πύργωμα Om- 
βαίας χϑονὸς ΡΗ.. 294. cf. Sup. 1220. 
ξεςὸν πύργωμα Tr. 40. Λοξίο πυργώ- 
para ib. 1174. πόλεως πυργώματα 

γεκρῶν Sup. 1206. 
Πυρᾶν. πυρὸν Κύκλωπος ὄψιν Oy. 

590. πυρᾶτε “σώματα πάντων Her. 
F. 244. ὃν ἐπύρωσας ἐν ϑαλάμοις 

Hel. 1370. ναῦς πυρῶσαι Rh. 6]. 
Θήβας πυρώσας Ρμ. 78: λαμπρὸν 
πυρώσας ὄμμα Cy. 596. πυρώσοντες͵ 
δόμες τς TavraAsíec Or. 1543. πὺ- 

ρϑμένη Med. 1190. σὺν πατρίδι πυ- 
peuéívg Tr. 1283. "Iwov ae 
An. 400. πυρωϑῆναι δέμας Iph. ii 
685. 

IIvpooópoc. πυροφόρες ϑεὰς Ph. a 
πεδία πυροφόρα ib. 647. 

Πύρπνοος, ταύρων πυρπνόων Mel. 
A78. πύρπνοος λέαινα El. 478. 

Πυρπόλημα. τὰ Ναυπλίε Εὐβοϊκὰ ar 
πολήματα Hel. 773. 

IlvpróNoc. κεραυνῷ πυρπόλφ. ὧν 
640. | 

Πυῤῥίχη. δεινὰς ἂν εἶδες πυῤῥίχας--- 
παιδὸς Δη. 1136. qu 

Πυῤῥόϑριξ. ᾿πυῤῥότριχας Iph. A. 228. 

Πυῤῥὸς γενύεσσιν Fr. inc. B. 54. [ 
Πυρσεύειν. εὖ πυρσεύετέ μοι κραυγὴ 
ἀγῶνος τῦδε El. 694. ὁ ξανϑὰν xat- 
ταν πυρσεύων Κρᾶϑις Tr. 227. «wp 

σεύσας φλογερὸν σέλας Hel. 1136.5 
Πυρσόνωτος δράκων Her. F. 398. 
Πυρσὸς, subst. fax. ἐπεὶ ἀφείϑη f 
cóc Ph. 1386. ἔδειξας ἐμφανῆ πόλε 

πυρσὸν ΕἸ. δ87. 
Πυρσὸς, adject. rufus. 
σιν Ph. 82. πυρσῷ (sc. δέρματι) à 
φεκαλύφϑη “εν. F. 361. πύρσ' ἔ | 
δέργματα Hec. 1205. ἐκκαίαντες πυρι 
(ubi faces. seu ignes notat, ut $t st. 

πυρσαῖς γένυ 
»u 
"T 

Cy. 115. IMs πυργώματα Hel.| πυρσὸς) ἐπ᾽ εὐσέλμων νεῶν Rh. 97.. 

δ]. Πυρσᾶν. διπετῆ νεῶν πυρσοῖ dy 
Πυρέσσω Cy. 227. Rh. 43. 
Πυριγενής. πυριγενὴς δράκων Fr. ἴῃς. Πυρσώδης φλὸξ Bac. e 
CLXXVII. 1. πυριγενεῖ παλάμᾳ Πυρφορεῖν. ἐκ ὀρϑὰ πυρρορῆς T. 
Or.818. sójua πυριγενῆ Hip. 1223.| 348. i 
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κῶν ζυγῶν ib. 619. 
| Rh. 794. 

| Mkotc διώγμασι An. 993. 

πωλοδαμνήσεις ib. 624. 
Πῶλος, ὁ. πηδᾷ---, πῶλος ὡς ἀπὸ ζυγδ 
Or. 45. πῶλος de homine adole- 
|scente, Ph. 954. ct Rh. 

ζυ- |yn$óporv πῶλον ἀνέντες Her. F, 129. 
Πειρηναῖον ϑορῶσα πῶ- 
πῶλον ἂν δίδως ἕνα 
veóGvya πῶλον Fr. 

nd. ζεύξομαι ἅρματι 
τὸ πτανὸν δίωγμα 

᾿αδάμανϑυς, judex inferorum. Cy. 
2/2 
'dówoc. ῥᾳδίοις ὅρκοισι περιβαλᾷσά 
u€ Iph. T. 788. ἦν ἡμῖν ἡ φυλακὴ 
ἱᾳδία Epist. I. dou γ᾽ ἀπαλλαγαὶ 
Med. 1375. αἱ διαλύσεις ὁ ῥᾷδιαι 
Melan. fr. IX. 6. ῥᾷδιόν ἐξὶ σοι Hec. 

5 παρ᾽ ὑμῖν ῥᾷδιον ἕενοκτογεῖν 
* 1247. 8 ῥᾷδιον, λόγχῃ μιᾷ sijoat 
ρύπαια τῶν κακῶν Or. 711. τὸν 
ὥντα 8 ῥείδιον εἴργειν Al. 1056. 

à ἀδύναϑ᾽ 

1081. 
ov φίλ᾽ ἂν τύχοις Her. 

ῥᾷον νόσον οἴσεις Hip. 205. 

3) 

πωλικῷ δαμεὶς Oxo Iph. A. 
| 623. et πωλικὲς óxec Ib. 613. πῶὼλι- 

πωλικῆς pua 
πωλικῶν ἐξ ἀντύγων ib. 

|907. ὄμμα πωλικὸν Iph. A. 620. 
A. πωλικὸν Rh. 621.et 797. πω- 

Πωλοδαμνᾷν. πωλοδαμνήσας Rh. 187. 

Ῥᾳδίως. 

PAAI 

πώλων Or. 989. ἀτρεμέα κέντρα ms 
λοις μεταφέρων Ph. 183. ψαλέοις 
τετραβάμοσι μώνυχα πώλων ib. 799. 
V. not. πώλος 'E»érac δαμαζομένα Hip. 231. cf. v.235. et 1139. μονάμ- 
πυκας Tec Al. 43]. χρυσοδαι- 
ÜáXrac πώλϑς Jph. A. 219. etc. 2) 
πῶλος, jj a) de puella dicitur Hec. 
144. Hip. 546. An. 622. et Rh. 261. 
b) de pullis brutorum fceminei sexus: 
δρομαία πῶλος Hel. 550. πῶλοι ὃρο- 
μάδες Ph. 1132, διφρεύσων βαλιαῖσι 
πώλοις Rh. 356. 
Πῶμα, i. q. πόμα, potus (nec alio sig- 
nificatu in Eurip. occurrit) Hip. 227. 
ὅπως δαιτὸς γενοίμην πώματός τ᾽ αὐὖ-- 
τῶν δίχα Iph. T. 952. λευκᾶ πώμα- 
τος πόϑος Bac. 707. Βρομίε πῶμα 
Cy. 123. cf. v. 139. it. Ion. 1034. 
1195. 1199. 1212. et 1216. πώμα- 
τος ὑδρηχόε Fr. inc. XIV. 2. 

Πῶς. πῶς ἀγῶνος ἥκομεν; El. 751. 

Ρ. 
τὸ μηδὲν, . τ. X. ib. 638. 
εἶπας Ar. fr. XXXI. 2. ῥᾷτον βάρος φέρειν Pli. fr. VI. 1. τὸν βίον χρὴ ὡς ῥᾷτα διεκπερᾷν Sup. 954. ὡς ῥᾷτα τἀ- 
γαγκαῖα r8 βία φέρειν Hel. 261. 

τύχοις ἂν αὐτῷ ῥᾳδίως, ὅσον 
ϑέλεις Or. 700. ὄτοι ῥᾳδίως γε---- 
καλλίνικον οἴσεται Med. 44. μακρὰν 
λείποις ῥᾳδίως ὁμιλίαν Hip. 1441. 
ὅσον σοι ῥᾳδίως παρίξαται An, 23]. 
πῶς ῥᾳδίως ἀνέξεται; ib. 340. τὰς 
cec μύϑος ῥᾳδίως φέρω ib. 745. τὸ ϑεῖον ῥᾳδίως. σ᾽’ ἀπεςράφη Sup. 159. ῥᾳδίως ὅτω μεϑεὶς ib. 1185. δακρῦ- 
σαι ῥᾳδίως αὐτοῖς ἔχει Iph. A. 447. 
ῥᾳδίως ἕλκει ζυγὸν Tr. 665. ἐκ οἶδ᾽, 
ὕπως σοι ῥᾳδίως εἴπω κακὰ ib. 21. 
αὐτὸς ἐξέσωσ᾽ ἐμαυτὸν ῥᾳδίως Bac. 614. ῥᾳδίως αὐτὸν οἴσω ib. 640. ἐς 
ἄρ᾽ ἐς " Àpyoc ῥᾳδίως ἄπει πάλιν Her. 
269. διδάξω ῥᾳδίως ib. 1092. pa- 
(ec ἐπαύσατ᾽ ἂν Her. F..313. . By 
X 9 κάκιξος ῥᾳδίως ἐκτήσατο 420]. fr. 

M Ὁ, ῥᾳδίως οἰκοῖμεν ἄν σε Er. 
IL f. nd. ῥᾳδίως ἐπανορϑωϑήσεται 
Epist. II. 

4 ω 
τὸ ῥᾷτον 
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ἹῬᾳϑυμία. δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ 
ῥᾳϑυμίαν Med. 218. τίς ἡ ῥᾳθυμία; 
Cy. 202. 

"PéSvpoc Ar. fr. VII. 2. 
"PaíZew. ῥαΐσας τὸ σῶμα Epist. II. 
"Paívew. ὡς ἄν τις---κλίμακας ῥάνῃ 

φόνῳ Rh. 78. ῥανεῖ ἐγκέφαλον Thes. 
fr. 1. 2. ἧς αἵματι βωμὸς ῥαίνετ᾽ ἄρ-- 
δὴν τῆς ϑεᾶ Iph. A. 1589. 

"Pakóüvroc. ῥακοδύτῳ soXij πυκασϑεὶς 

Rh. 712. 
"Páxoc. ἀμφίβληερα σώματος ῥάκη 
Hel. 1085. 

'Pavíc. ῥανίδ᾽ ὑπαιϑρίας δρόσα An. 
226. ῥανίσιν αἱματοῤῥύτοις ϑανᾶσαν 
Iph. A. 1515. τῶν χερνίβων ῥανίσι 
μελόμενον αἱμακταῖς lph. T. 643. 
ὑγραῖς ῥανίσι Ion. 106. 

Ῥάπτειν. μῶν εἰς γυναῖκ᾽ ἔῤῥαψας, 
οἷα δὴ γυνή; An. 912. δόξω τοῖς 
πολλοῖσι---᾿Λάψαι μόρον σοι Τρ. T. 
681. φόνον ῥάψασα συγγάμῳ σέϑεν 
An. 837. ἐν μηρῷ «or ἐῤῥάφη Διὸς 
Bac. 243. 

ἹῬαφή. ῥαφὰς ἔῤῥηξεν ὀτέων Ph.1166. 

cf. Sup. 503. 
Ῥάχις. ἐμπείρας ῥάχιν Rh. 514. ἐπεμ- 

βεβῶτας ἑδραίαν ῥάχιν ib. 788. τὴν 
ῥάχιν οἰκτείρομεν Cy. 639. 

Ῥέα, nom. dec. Bac. 59. et 128. 

"Péykew. ἔρεγκον ἐξ ἀντηρίδων Rh. 
785. 

ῬῬέεϑρον. ῥέεϑρα χλοερὰ Ph. 663. ἐκ 
ἹΚωκυτοῖο ῥεέϑρων Al. 4600. ὑπὲρ Ka- 
saMac ῥεέϑρων Iph. T. 1257. παρ᾽ 
᾿Αλφειᾶ ῥεέϑροις El. 863. 

“Ῥέζειν. τί ῥέζεις ; Al. 263. ὅσα δὴ 

βροτοῖς ἔρεξας ἤδη κακά; Med. 1292. 
δαΐας τόλμας, ἃν ἔρεξα An. 839. δει- 

νότατον παϑέων ἔρεξας ἘΠ. 1226. 

“Ῥέϑος Her. F. 1204. 

Ῥεῖϑρον. ποταμίων ῥείϑρων ἄπο EI. 

794. 
Ῥεῖν, 1) fluere. ἄνω ἂν ῥέοι rà πρά- 

γμαϑ᾽ ὅτως Sup. 820. ῥεῖ γάλακτι 

πέδον, ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ῥεῖ δὲ μελισσᾶν νέ- 

κταρι Bac. 142. 5848. ἀποτήσομαι ϑυ- 

μῷ ῥέοντι Θρῃκὶ Hec. 1055. 
ῥέων «ρατὸς Rh. 290. 

χρυσῷ ῥέδσαν Tr. 995. 

ὕδατι χειμάῤῥῳ p£acat ib. 449. κακϑ 

ῥέοντος Fr. inc. B. 37. 2. 

χοὰς ϑανόντι πατρὶ Hec. 528. ἔῤῥει 

e 

"Pebpa. 

Opyktoc 
ἐξ ἁλιβ. πέ- 

τρας pésca sayóv Sup. 8]. πόλιν 

φάραγγες 

ἔῤῥει χειρὶ “Ῥιπὴ, vel dor. ῥιπά. 

PIHH 

αἷμα μυρίων νεκρῶν Ph. 1480. ὧι 
διὰ céysc ῥεύσειεν ἐν χερσὶν κόρηι 
Dan. 32. φόνῳ ναῦς ἐῤῥεῖτο Hel 
1618. ὀμμάτων ἄπο αἱμοΞταγεῖς py. 
ςῆρες ῥεύσονται κάτω Thes. fr. I. 3 
jv πολλὴ ῥυῇ Hip. 443. ὅσον ἂν & 
&ck8 ῥυῇ Cy. 147. 2) dicere. ἐνθέγδ, 
ἐδὲν ἐῤῥήϑη πέρας Iph. T. 91. «pos. 

ἠκάμην τὸ ῥηϑὲν El. 622. ᾿ Ι 
Ρέπειν. τὸ μηδὲν εἰς ἐδὲν ῥέπει | 

Sup. 637. cl 
leag. fr. XV. 2. 

ῥεῦμα Διρκαῖον 
Iph. T. 401. ῥεῦμα ἐξορμῶν spart 
Iph. T. 1437. περὶ ἀενάῳ peopar 
POTIAS. | 

Ῥηγμίν. ἀκταῖσιν ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἄξένι 
πόρα Iph. T. 253. 

Ῥηγνύναι. ῥηγνῦσα σάρκας Bac. 1128 
λαβᾶσα πέπλος --- ἔῤῥηξε Hec. 559 

ῥαφὰς ἔῤῥηξεν ὀτέων Ph. 1167. & 

ῥηξεν αὐδὴν Sup. 710. ἔῤῥηξα πέλ 

την Rh. 410. δῶμα ἔῤῥηξεν χαμᾶξ 
Bac. 633. ἔῤῥηξεν ὀτᾶ Her. F. 994 
γωτιαῖα ἔῤῥηξεν ἄρϑρα El. 842. μὶ 
τὰ τῷ ϑεῦ ςέμματα ῥήξης χερὶ lo 
522. ῥήξας παλαιὰ γεῖσσα Or. 1570. 

ῥήξας μέρος τι aiSépoc Dac. 292. μά 

Hip. 1338. 
ἐῤῥήξαϑ᾽ ἡμᾶς Her. 835. 

yévrov Tr. 1177. ! 

Ῥῆμα. ἕκατι ῥημάτων κτενεῖτέ pt. 
Fr. inc. CLXXXI. ] 

“Ῥῆξις. ῥήξεις ἐνώμων Ph. 1262.Ὀ᾿ 

Ῥῆσος, rex Thracie. Rh. 280. ete. . 

Ῥητός. ἄλγος à τλητὸν, 80€ ῥητὸν ἢ 
846. ῥητὸν, ἣ σιγώμενον ; Iph. 
938. ἐπὶ ῥητοῖς Hip. 459. | 

Ῥήτωρ Pi. fr. VII. 3. δισσῶν pU 
ῥήτορες ἦσαν Hec. 126. 

Ῥίζα. ἀπ’ εὐγενᾶς τινος ῥίζης m 
xac [ph. T. 610. γενόμενοι p 

μιᾶς Ion. 1570. ῥίζα κακῶν Εν. 

ΟΙ,Μ. 11. ῥίζας ἀνεσπάρασσον à 

δήροις μοχλοῖς Bac. 1102. ad 

ὄσσοις αἱματωπᾶς ἐκβαλὼν Her. E 
933. 2 

Ῥίνημα. πριτοῖσι λόγχης ϑέλγετε, 

ῥινήμασιν Tel. fr. XXV. E 
Rh. 784. Ῥινός. ὃ ί 

ἢ 4 

» 

- 

πωλικῆς puw8 τρίχα 

“Ῥίον, promontorium Peloponnesi, Io. 

1592. 
ποδῶν ῥιπᾷ Ipl. 

'T. 885. πετρίναις ῥιπαῖσιν ἐκπνεύσαι, 



TOAE 

οὐ wv ῥιπαῖς Pi. fr. 111. 4. 
í 

JE Tec Hel. 1133. ταῖς ὠκυπλάνοις πτε- Ῥοδόεις. 

PYEX 

ῥοδόεντ᾽ ἄνϑεα Iph. A. 1298. 
“Ῥόδος, nom. insula. Epist. II. ImIPzrecw. ῥίπτεις πέδῳ πεύκην Iph. 4.30. '"Poj. ὅταν πλησϑῶσιν &puméXa ῥοῆς ῥίπτειν ξανϑὲς πλοκάμας ib. 758, ῥί-, Bac. 281. γῆς φιλαίματοι ῥοαὶ Ph. πτε ζαϑέος κληΐδας ν΄. 256. ῥίπτετέϊ 178. cf. v. 1189. ἐπὶ Κηφισᾶ ῥοαῖς | vuv, εἰ ῥίπτειν δοκεῖ ib. 709. ῥίπτετ᾽ Med. 838... ὀρειᾶν πιδάκων ἐν ῥοαῖς εἰς ναῦν (sc. τὸ δέμας) ib. 773. pí-| An. 9285. ὑπὲρ Ne(Aa ῥοὰς ib. 651. (TT ἐν πένϑει Hel. 1341. βαρβά- cf. Hel. 1. et Ar. fr. II. 8. αἵματος ῥίπτειν ἐς οἷδμα ib. 1611. ῥίπτετ᾽, dowís ῥοὰς Sup. 690. cf. Hel. 990. εἰ χειρῶν κανᾶ Her. F, 941. πετρῶν et Fr. inc. CLXXXIII. zz iváxa ῥίπτειν ἄπο Fr. inc. LXV, 2. γεα. ῥοὰς Sup. 890. cf. El. 1. wíac λόγες ῥίπτων ic ἡμᾶς Al. 683. 

τρυφερὸν πλόκαμον εἰς αἰϑέρα ῥίπτων 
580, 150. κίνδυνον μέγαν ῥίπτοντες 
Mnus fr. VII. 7. cf. Rh. 155. μανίας 
ἔποχον ῥίπτεσα λόγον Hip. 214. δέ- 
piv εἰς αἰϑέρα δροσερὸν ῥίπτοσα Dac. 

M. χερμάδας kpara[JóAsc ἔῤῥιπτον 
b 1095. τί τόδ᾽ αὖ παράφρον ἔῤ- 
Vac ἔπος ; Hip. 232. ἔῤῥιψεν ab- 

) £c κοίτην Al. 186. μίτραν κόμας 
τὸ ἔῤῥιψεν Bac. 1114. ϑεῦ ἔῤῥιψε 

ὑκόγα /Eol. fr. XXIII. 4. ἐκ ἀγυ- 
“γάτῳ φρενὶ ἔῤῥιψεν (sc. λόγον) Pi. 
T. μετεωρολόγων ἑκὰς ἔῤῥιψεν 
σκολιὰς ἀπάτας Fr. inc. CLVIII. 2. 
jov τὴν λύραν Antiop. fr. XXVI. 
larasíoÀa πέτρας ῥίψωμεν (8.0. av- 
86} Iph. T. 1430. ῥίψαι ϑέλεσα -έ- 
lavo» Med. 1192. ῥίψαι Θεσσαλὸν 
praxa Hip. 220. τί μ᾽ ἐκώλυσας" 
T «t τύμβε τάφρον ἐς κοίλην; ΑἹ. 

Ὁ. ῥέψαι πύργων δεῖ σῴε Τρωϊκῶν “ἡ 00. 
fro i 720. ῥίψαι £c ἅλμην λευκά- 

υ πέτρον τάχα ce Cy. 51. cf. Her. 
|- 1004. χρυσέων ἐκ τευχέων ῥίψω 
Qc παγὰν Ion. 146. 4 ῥίψεϑ᾽ ἅδε 
ἄσδε περιβολὰς κόμης ; Her. F.562. 
γᾶτα---ῥίψω κυνῶν ἕλκημα ib. 568. 
mrÓut»' ἄνω τε kal κάτω Bac. 740. 
ἄτην λόγος ἔῤῥιπται Med. 1404. ct 
την ῥιφέντες λόγοι Hec. 335. ῥι- 
ϑέντα πύργων ἀπ᾽ ὀρϑίων An. 10. τὸν 
μφὶ Dàv ῥιφέντα Melan. fr. XX VIII. 
πτεῖν. ᾿Αχαιοῖς ῥιπτεῖν ἀρὰς Τὰ. 
20. ὀρϑὰς ὠλένας πρὸς ἐρανὸν ῥι- 
τᾶντε Hel. 1102. ἐξ κένδυγνον ῥιπτὸν- 

c Her. 150. 
δέος. εὐώδη ῥοδέων πλόκον ἀνϑέων 
'ed. 841. ῥόδεα πέταλα Hel, 251. 

“Ῥύεσϑαι. 

Ἑλληνι- 
καῖσιν ῥοαῖς Iph. T. 259. Σκαμαν- 
δρίθς διαπερῶν potc Tr. 1151. cf. 
Hel. 53. ἑκατότομοι βαρβάρε ποτα- 
H8 ῥοαὶ Bac. 406. γλυκεῖαι μέλιτος 
ῥοαὶ ib. 710. παρ᾽ Aicwm8 ῥοαῖς ib, 
748. cf. v. 1042. et Her. FP. 1168 
ἀμπέλε ῥοαῖς Cy. 1238. ἐπ’ Εὐρώτα 
ῥοαῖς Hel. 123; cf, v. 161. et 499. 
παρὰ Σιμδοντίοις ῥοαῖσι ib. 958, ἐπ᾽ 
᾿Αλφειξ ῥοαῖς El. 1273. et JEol. fr. 
EXT TE. 9. 

Ῥόϑιος. ῥοϑίαις πλάταις Iph. T. 1133. 
hine. ῥόϑιον, neutr. subst. ἐχώρει pó- 
Svov ἐν πόλει κακὸν Án. 1097. ἐπ᾽ 
᾿Αμφιτρίτας ῥοϑίῳ Iph. T. 426. 
ϑίοις εἰλατίνοις ib. 407. ῥόϑια Xev- 
καίνετε ib. 1387. cf. Cy. 17. ῥόϑια 
μέλεα Hel. 1126. vid. etiam v. 1985. 
1468. et 1519. et El. 999. 

Ροίβδησις. ἐν ῥοιβδήσει βεκόλων Iph. 
A. 1086. 
Ρόμβος. ῥόμβῳ ἑλισσομένα κύκλιος 
ἔνοσις Hel. 1378. 

pó- 

oc πέτρας ἄπο Cy. 165. Aa3paiov|'Póoc. δείξω ᾿Αργείοισιν ᾿Αχελῴε ῥόον v εἰς ϑεᾷ ῥίψαι δόμον lon. 45. Hyp. fr. X. 
m ἀπ᾽ ὦμων εὐπρεπῆ πορπάματα Pozf. ἐπὶ σμικρᾶς ῥοπῆς Hip. 1163. JH. 820. ῥίψω σῶμα Hip. 356. 6| βλέπω δύω poràc Hel. 1096. 

ἹῬόπτρον. δίκης ῥόπτρον Hip. 1172. 
δόπτρων χέρας ἡδέως κεκρημνάμεσϑα 
Ion. 1612. 

τὸν δυστυχῆ πάντα ῥύῃ Sup. 
380. τὸ σῶμα ῥύεται μὴ κατϑανεῖν 
Her. F. 197. ὡς ϑεῶν τε βωμὸς πα- 
τρίδα τε ῥυώμεϑα Er. fr. I. 20. κακῶν 
μυρίων ἐῤῥύετο Al. 773. ἐῤῥύεϑ᾽ ἡμᾶς 
r8r ἴσον ναοῖς ϑεῶν Hel. 807. ὃν 
ϑανεῖν ἐῤῥυσάμην Al. 11. πατὴρ --- 
σ᾽ ἐῤῥύσατο ἱκέτην γενόμενον Iph. A. 
1155. ὅπλοισιν αὐτὴν, 8 λόγοις, ἐῤ- 
ῥύσατο lon. 1298. μηχαναῖς ἐῤῥύ- 
caro ib. 1565. ῥῦσαί με πρὸς ϑεῶν 
An. 576. cf. Hel. 931. τάφος σ᾽ δδ᾽ 
ἂν ῥύσαιτο Hel. 1092. x σ᾽ ἁ 

o 



! 

XAAM XAPAZE | 
| 

$óppvyL—7ó£ov ῥύσαιτ᾽ ἂν Ion. 165.| Pvràv. ῥυπῶν Epist. III. 

ὡς ἂν παῖδ᾽ ἐμὴν ῥυσώμεϑ᾽ ἀνδρῶν ἐκ] Ρυσιάζειν. ὁ ῥυσιάζω lon. 523. ῥυ- 

χερῶν μιαιφόνων Or. 1563. ὃν ἐκ] σιάζομαι λόγῳ ib. 1406. | 

ἔτλαν ῥύσασϑαι Al. 472. εἰ μὴ---ῥύ- “Ῥυσὸς, vel ῥυσσός. ῥυσσῷ γέροντι 

σεταί με μὴ ϑανεῖν Or. 598. τίς ῥύ- El. 400. ῥυσὰ σαρκῶν πολιῶν κατα- 

σεται τεμὸν δέμας Med. 888. ταῦτα δρύματα χειρῶν Sup. ὅ0. ῥυσσοῖσι 

πάντα κατϑανᾶσα ῥύσομαι lph. A. γώτοις 'Tr. 495. 

1383. 8 ῥύσεταί vw Παλλὰς Rh. 978.|'Pvróc. ῥυτοῖς νασμοῖσιν Hip. 653. 

σὲ "Apnc ᾿Αρμονίαν τε ῥύσεται Bac. ῥυτὰν παγὰν ib. 123. ἀμφὶ ῥυτὰν 

) Εὔβοιαν Hel. 1137. ἢ 

Ῥυϑμός. γυναῖκας͵, d ῥυϑμόν y &va|Pógm. ἐπ’ ἀσϑενᾶς ῥώμης ὀχόμεϑα 

κακῶν ἐχέσας Sup. 94. φῶτε δύω) Or. 69. cf. Her. 649. ῥώμην Sec 

ἔσφαξε- ῥυθμῷ τινι Cy. 397. cf. v. ru ἔσχεν Or. 1169. ἀνηβητηρίαν 

446. ibique πού. “Ελληνα ῥυθμὸν) ῥώμην λαμβάνειν An. 554. δορὸς ῥώ- 

πέπλων ἔχει Her. 151. τίνι ῥυθμῷ, pm Sup. 26. ἐκ ἔνεξιν ῥώμη ib. 1117 

φόνε κτείνει Ovésa παῖδα; ΕἸ. 772. ἐκ ἔσιν, ἥ mor ἦν ῥώμη σέϑεν Her 

Ῥῦμα. ἅπασι κοινὸν ῥῦμα δαιμόνων 688. πνεύματ᾽ ἀνέμων ἐκ ἀεὶ ῥώμη! 

ἕδρα Her. 261. ! ἔχει Her. F. 102. ῥώμη ἐκλέλοιπεν 

Ῥύμβος. ἐν αἰϑερίῳ ῥύμβῳ Pi. fr. II. ib. 230. ῥώμη ἀμαϑὴς Tem. fr. XL - 

22. ἱΡωννύναι. ἐδαμῶς ἐῤῥώμεϑα Her. 636: 

'"Póum. χρῆσϑαι εὐτυχεῖ ῥύμῃ 3e8 Rh.| ἔῤῥωσο fin. omn. V. epp. κατελάβο: 

64. μεν Κλίτωνα ἐῤῥωμένον Epist. V 
( 

ἡ 
Ti 

EN » 
es ἄν; 

v» 

Xáys. τοξήρη σάγην Her. F. 188. Σάλος. ἐν πόντϑ σάλῳ $opépevoc Hec. 

Xáypa. ἐν καλοῖσι σάγμασιν -An.| 28. σεισϑῆναι σάλῳ Iph. T. 46. 

618. τις διαῤῥὼξ κυμάτων πολλῷ σάλῳ 1b 

Σαϑρός. τὰς Aóyac σαϑρὲς Hec. 1190.| 262. ποντίῳ λαβὼν σάλῳ 10. 14 Ι 

et σαϑροῖς λόγοισιν Rh. 639. αἴνι-] et ποντίων σάλων Or. 994. WM 

γμα σαϑρὸν Sup. 1064. T8T εἰς yv-| Σάλπιγξ. Τυρσηνικῆς σάλπιγγος ᾽ν 

vaikac δόλιόν ἐπι καὶ σαϑρὸν Bac. Ph. 1387. cf. Rh. 144. et 989.} 

487. 1267. et Her. 831. 

Σαίνειν. σαίνει [ ἔννυχος φρυκτωρία Σανίς. σανίδα παίσασα Or. 12 

Rh. 55. $8 με σαίνει ϑέσφατα lon. σανίδα προσβῆναι κάτα Hel. 1 

685. Θρήσσαις ἐν σανίσι Al. 970. 

Σαίρειν. σαίρειν δῶμα Hec. 363. et Σάρδεις, nom. urbis. Bac. 463. 

An. 166. à rdv Φοίβε ϑυμέλαν caí-| Σαρδιανὸς Plis. fr. V. 

ρει Ton. 115. cf. v. 121. et 795. eaí- | Xáp£. διὰ σάρκα ἐμὰν ἔλεος ἔμολε μα; 

ρειν séyac Cy. 29. cf. v. 33. rpóc Ph. 1292. φάσγανον εἴσω 

Σακεσφόροι Ph. 141. kóc ἔπεμψεν ib. 1571. λευκὴν 

Σάκος. ἐν μέσῳ σάκει Ph. 1114. et| πτὸν σάρκα τῆς δυσδαίμονος 

1121. “Ἕκτορος φίλον σάκος Tr.| 1189. σάρκα φωνήεσσαν Tr. 

1222. &w$opSvro σαρκὸς ἐνδυτὰ Dac. 

Σαλαμὶς, nom. loci. Iph. A. 194. et| σάρκα δυσφόρητον Cy. 343. ot cap 

288. Tr. 794. et 1096. Hel. 87. et| kóc εἶχον εὐτρεφέξτατον πάχος 10. 79 

149. et Meleag. fr. VI. 3. αὐτοσίδαρον ἔσω πελάσω διὰ σαρκὸ 

Σαλεύειν. ὅταν σαλεύῃ πόλις Rh.| Hel 361. σάρκα τὴν ἐμὴν κατεμπρήῆ᾽ 

248. σας πυρὶ Her. F. 1151. σαρκὸς περι. 

Σαλμωνεὺς, nom. propr. viri. /Eol. fr.| βόλαια ἡβῶντα ib. 1269. ὅσοι cap. 

XXIII. 4. KÓc εἰς εὐεξίαν ἀσκθσι βίοτον Antiof 



ZAdII 

ϑοινᾶται ποδὸς Phi. fr. IV. 
Xov σάρκα Fr. inc. CXXVII. I. 

| roc Hip. 1031. ϑραύων σάρκας ib. 
| -1239. σάρκας νεαρὰς διαλυμανϑεὶς 
| ib. 1348. σαρκῶν πολιῶν καταῦδρύ- 
| para Sup. 50. δαίνυσϑε τῦδε σάρκας 
| Tr. 770. ϑαρσεῖτε σάρκας Bac. 607. 

| ῥηγνῦσα σάρκας ib. 1128. διεσφαίριζε 
σάρκας Πενϑέως ib. 1134. καϑαρπά- 
| cac λάβρῳ μαχαίρᾳ σάρκας Cy. 402. 
| μόσχων. τέρειναι σάρκες Cress. fr. IX. 
| 4. κάταιϑε σάρκας Syli ΠΞΙΙ. 9. 
κόμη μόνοι kai σάρκες Fr. inc, LI. 
2. 
ἡαρωνικὸς πόντος Hip. 1200. 
Σατίνη, vel dor. (va. ζεύξασα σατίναν 
-Hel. 1327. 
árvpoc Fr. inc. CXCI. 3. μαινόμε- 
vot Σάτυροι Bac. 130. Σατύρων ὅμι- 
Xov εἰσορῶ Cy. 100. 
Σαυλᾶσϑαι. ἀοιδαῖς βαρβίτων cavA&- 
μενοι Cy. 40. 
ἄφα, adverb. ὁρᾷς ἀδὲν, ὧν δοκεῖς 
σάφ᾽ εἰδέναι Or. 259. σάφ᾽ οἶδα Ph. 
1611. Med. 94. 963. et 1066. etc. 
σάφ᾽ ἴσϑι Med. 696. et 1362. Hip. 
1331. etc. 
Ἰαφής. φίλος σαφὴς Or. 1155. ct Iph. 
IE: 919. μῦϑος σαφὴς Med. 72. et 
| Her. 181. καιρὸς σαφὴς Hip. 380. 
ηἰσϑόμην αὶ σαφῆ λόγον An. 1049. cf. 
lel. 21. je κανὼν σαφὴς Sup. 650. 

σαφῇ κελευσμὸν Bac. 1087. ἐν ὄλβῳ 
μὴ σαφεῖ βεβηκότες Antiop. fr. XXV. 

φίλων τὲς μὲν d σαφεῖς ὁρῶ φίλες 
Her. F. 55. χρησμοῖσι σαφέσιν Me- 
lan. fr. XXVII. 9. σαφεῖς ἀρὰς IHip. 
890. et 1315. σοφόν τοι τὸ σαφὲς, 8 
ὺ μὴ σαφὲς Or. 397. 

fr. VIL. 1, φαγέδαινα, 1j pe σάρκα 
ὁ ϑάλ- 

?) plur. σαρκῶν ὀτέων τ᾽ ἐμπλησϑῶ Hec. 
1071, σάρκες ἀπ’ ὀτέων---φαρμάκοις 
ἀπέῤῥεον Med. 1200. cf. v. 1217. μή- 
τε πόντος---δέξαιτό μα σάρκας ϑανόν- 

Σβεννύναι. 

Σέβας. 

ΣΕΒΕ 

3 
"y 

1164. ὡς ἐδὲν ἀνϑρώποισι τῶν 
σαφὲς Her. F. 62. πᾶ δὴ τὸ σαφὲς 
ϑνητοῖσι βροτοῖς; Bel. fr. XX. |. 
σημεῖον σαφὲς "Thes. fr. V, 4. 
σαφῆ κλύειν Or. 640. τεκμήρια σαφῆ 
Med. 517. et Thes. fr. V. 2. à ἡ 
σαφῆ δείξεις ἴσως "Tr. 407. τῶν δι᾽ 
ἀληϑείας σαφῆ Hel. 317. λέγεις μοι 
δόλια, kd σαφῆ τάδε Ion. 1481. φρᾶζέ 
μοι σαφέΞξερον Med. 693. et Peliad. 
ἔν. 11 σαφέτερον μάϑε Bac. 1280. cf. Cy. 143. et Hel. 1218. ὦ φίλων 
μοι τῶν ἐμῶν σαφέτατε Or. 1619. cf. 
Hec. 1226. μάρτυρος caóezára Hip. 
972. ςόμα eaóézarov Or. 591. ὁρῶ 
σαφέτατον κακὸν Sup. 792. caóéza- 
τον σημεῖον lon. 1157. 

Σαφῶς. τόνδ᾽ ἰδὼν αὐτὸς σαφῶς Or. 
728. τὰς μὲν οἶδα συμφορὰς, τὰς δ᾽ 
8 σαφῶς ib. 1300. σαφῶς λέγ᾽ ἡμῖν 
&asa ib. 1393. πῶς αἰσϑάνῃ σαφῶς 
τάδε; Ph. 143. ὁρῶ δῆτ᾽ 8 σαφῶς ib. 

εῶν 

τὰ 

H 

164. ἐκεῖνο [J&Xouat σαφῶς μαϑεῖν 
ib. 911. τἀφανῇ γνῶναι σαφῶς Hip. 
946. σαφῶς ἤκαεσας An. 1054. πᾶν 
πεύσῃ σαφῶς Iph. A. 1540. σοὶ πάντ᾽ 
ἐρεῖ σαφῶς Iph. T. 1156. ἐξαύδα 
σαφῶς ib. 1162. σαφῶς ἀϑρήσας ib. 
1323. r8r ἐκεῖνό μοι---αἴνιγμ᾽ à ca- 
φῶς εἶπε σαφὲς Tr. 621. τὸν ϑεὸν 
ὁρᾷν σὺ φῆς σαφῶς ; Dac. 477. ὠσὶν 
ἠχὴν ὃ σαφῶς δεδεγμέναι ib. 1084. 
σαφῶς &O£v οἶδα τῶν εἰωϑότων Her. Εἰ 
1108. ἐχ εὕδει σαφῶς ἘΠ. 617. σα- 
φῶς πείϑειν ἐκ ἔχων Dan. 29. σαφῶς 
ὡς εἰς τόδ᾽ ἦλϑε ib. 36. v. not. ὡς 
σαφῶς λέγω Dic. fr. VIII. 2. etc. 

ὡς φόνῳ σβέσῃ φόνον Her. 
F. 40. 

Δίκης σέβας Or. 1942. σέ- 
βας χειρὸς αἰδϑμαι τὸ σὸν Hip. 335. 
τιμάσϑω σέβας ἐμπόρων ΛΑ]. 1002. ὦ 
σέβας ἐμοὶ μέγιτον Iph. A. 633. τὸ 
πᾶν δαιμόνων ἁγνὸν σέβας Cy. 576. Ó, τι σαφὲς 

ἔχεις εἰπεῖν ἐμοὶ ib. 439. σαφὲς dk 
X9 γεγωνεῖν ὕπα Hip. 585. τῶν 
IbiNw v τεκμήριον σαφὲς 1b. 926. νῶς 
ἰβέβαιος ἄδικον κτῆμα, k8 σαφὲς 
Now Iph. A. 334. ἐσϑλὸν σα- 

Σέβειν. ἣν ἐγὼ σέβω μάλιτα᾽ πάντων 
Med. 395. ὑφ᾽ ὑμῶν, ὃς σέβω, QuA- 
λυμαι Hip. 1061. jv σὺ ϑαυματὴν 
σέβεις An. 567. χορὸν, τὸν dac σέ- 
Be Sup. 75. σύ τοι σέβεις δίκαν ib. bc ib. 560. σύμβολον σαφὲς Rh. 

120. aiveyu' 8 σαφῶς εἶπε σαφὲς Tr. 
2]. ὡς 8Ü ἴχνος γε τειχέων εἶναι 
ταφὲς Hel. 107. τὸ σαφές μ᾽ ἀπος-ε- 
| ib, 583. 4e ἔχω, τί τὸ σαφὲς ib. 

379. σέβεις τὸ σωφρονεῖν Iph. A. 
824. σέβω-- τόδ᾽ ἱερὸν Tr. 809. εἰ 
σέβεις σύ γε ϑανάτες ἀγαϑῶν Her. 
628. κακὸς, ὅτις μὴ σέβει τὰ δεσπο- 
τῶν Hel. 782. τόδ᾽ Ἑλλὰς νόμιμον 



ZEIP XEMN 

Σειρεύειν. δεσμὰ σειρεύων βρόχῳ Her. | 
F. 1009. 

Σειρὴν And. fr. IY. Σειρῆνες Hel. 168. | 

et Fr. inc. CLIV. 2. impropr. de mu- | 
lieribus assentatricibus dicitur, Am. | 
937. ga 

Σείριος, nom. sideris. Hec. 1102. Iph. | 

A. 7. et Phaéth. fr. VIIL 5. E 
| 

ἐκ τίνος σέβει; ib. 1280. φϑόνον ὃ 
σέβω Phoen. fr. II. 1. ὅςτις τὸς τεκόν- 
rac ἐν βίῳ σέβει Fr. fal. cit. IV. 1. 
céfleré νιν (sc. Bacchum). σέβομεν 
ὦ Bac. b89. sq. ὡς ἀγνωσίᾳ σέβωμεν 
αὐτοὺς (sc. τοὺς ϑεοὺς) Mec. 960. 

ἐπίταμαι ϑεοὺς σέβειν Hip. 996. εἴ. 

'Tr. 86. Hel. 9. et Fr. inc. B. 33. 
1.29. σαυτὸν ἤσκησας σέβειν Hip. 

1080. ἀξία μοι σέβειν Al. 1068. τὸν 
γόμον τὸν προκείμενον σέβειν Iph. 
T. 1189. cf. Hip. fr. IL 1. σέβειν 
τὰ τῶν ϑεῶν Bac. 1148. ἄξιόν γ᾽ ὑμῖν 
σέβειν, ot γῆν τοσήνδε---ἀπηλλάξαντ 
Her. 316. σέβειν τοὺς κρατᾶντας Dic. 

fr. V. 2. ἑταιρίαν σέβων Or. 1079. 
τὰς ἐμὰς ἀρὰς σέβων Hip. 896. τὸς 

κακίονας σέβων An. 915. ob σέβων 
ϑεὸν Bac. 1301. τὸ συγγενὲς σέβων 
Her. 6. γῆν σέβοντ᾽ ἐλευϑέραν ib. 
114. σέβοντα δαίμονας lon. 1620. 

σέβοντὰ τοὺς ϑεῶν νόμες Fr.inc. B. 
1. 2. τοὺς κρείσσονας σέβοντες Her. 

25. τοὺς σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω 

κράτη Hip. 5. τὸν οἴκοϑεν νόμον σέ- 
fsca Ph.301. σέβαεσα ἱερὰ s£upara 
Sup. 36. σὴν φιλίαν σεβόμεσϑα ΑἹ. 
290. ὅσοι δίκην σέβονται Sup. 595. 
σὲ τύχας μάκαρος σεβόμεϑα Iph. T. 

648. σέβεταί σ᾽ Evioc Bac. 566. τίνα 
οἶκον ἄλλον---σέβεσϑαί με χρή; Or. 
347. ἄξια ἡμῖν προμεμοχϑήκασι σέ- 

βεσϑαι Sup. 1233. 
Σεβίζειν. εἰ σὸς πόσις καινὰ λέχη σε- 

βίζει Med. 155. "Ερωτα---οὐ σεβίζο- 
μεν Hip. 541. σεβίζω σ᾽ ἴσα καὶ μά- 
καρας ΕἸ. 994. ἀπτολέμες εὐνὰς σε- 

βίζεσα Med. 643. ϑυσίας ob σεβί- 
(sca ϑεοῖς Hel. 1378. εὐχαῖς ϑεοὺς 

σεβίζεσα ἘΠ. 196. τῷτε σύριγγ᾽ ἀοι- 
δαὶ σέβιζον Πρ. Hel. 363. v. not. 

Σείειν. ϑύελλα σείει δῶμα Her. F. 
905. σείοντα Βάκχιον κλάδον Bac. 
308. ξανϑὰν χαίταν σείων Cy. 75. 
ἀντίπρωρα σείοντες βέλη El. 840. 
σείασα χαίτην κρᾶτά τ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε 
Med. 1191. ἐπεὶ κόμην ἔσεισε ib.| ρανοῦ ib. 745. σεμνῷ τυράννῳ Κὶ 

1194. cf. Iph. T. 1270. εὔπτερον δέ-Ἰ μείων Sup. 384. KaAA(xopov 

pac ἔσεισε lon. 1204. κρᾶτα σεῖσαι σεμνὸν 10. 392. σεμνὸν Δία Iph 

Σεισμὸς Iph. T. 1166. et Her. F. 862. 

ubi additur yijc. 
Σελαγεῖν. σελαγεῖτο ἀν᾽ üsv πῦρ Eme | 
βώμιον ἘΠ. 714. T 

Σελάνα, dor. pro σελήνη. νυκτὸς àst- 

ρωπὸς σελάγνα Hip. 851. παννύχϑ | 

σελάνας Al. 453. vid. etiam Sup.) 

992. Her. 748. Hel. 1383. et lon. | 

1080. Φρυγῶν ζάϑεοι σελᾶναι Tr, 

1078. D E 

Σελαναία Ph. 180. y 

XéAae. λαμπάδων σέλας Or. 1573.86) 

Iph. T. 1224. δικόρυφον σέλας 

235. ϑεοῦ σέλας (ἰ. e. sol) Sup. 

et Rh. 331. πεύκης σέλας Tr. 

παμφαὲς σέλας πυρὸς ib. 548. ὦ κα 

λιφεγγὲς ἡλία σέλας ib. 860. cf. 

866. ὀφϑαλμοῦ σέλας Cy. 659. Xa 

πτήρων σέλας Hel. 871. $Xoy 

σέλας ib. 1137. Sépsc λαμπρὸν o£ 

Dan. fr. I. 3. xvavezóv ἀνταυγεῖ σέ- 
Aac Fr. inc. B. 46. 3. 

Σελήνη. σελήνης εὐτυχὴς κύκλος 

A. 717. δεκάτῃ σελήνῃ παιδὸς Í 

1120. σελήνας δώδεκ᾽ ἐκπληρεμέναξ 

ΑἹ. 423. πολλὰς σελήγνας Hel. 1 

φράσον σελήνας τάσδε πυρίμα χλόη, 
Er. fr. XVI. 2. 

Σέλμα. ποτὶ σέλμα yaspóc ἄκρας € 

504. σέλματα νεῶν Or. 242. cf. 8 
144. et Hel. 1582. 

Σεμέλη, mater Bacchi. Hip. 454. Dat. 

3. etc. et dor. Σεμέλα Ph. 1744. et 

Bac. 375. 581. et 597. d» 

Σεμνομυϑεῖν. τί σεμνομυϑεῖς ; 119.| 

490. et An. 233. | 
Σεμνός. τίς οὐ σεμνὸς ἀχϑεινὸς i 

τῶν; Hip. 94. σεμνὸν réppova U-| 

πολιὸν Bac. 185. σεισϑῆναι σάλῳ Iph.|. 749. σεμνὸν ὑπ᾽ αἰϑέρα ib. 1 

'. 46. σεμνὸς ἸΠοσειδῶν ib. 1415. σεμνὸ 

Xetpatoc. ὑπὸ σειραίοις ποσὶν Her. F.| πολίτην Rh. 940. σεμνὸς ϑεὸς - 

440. 973. σεμνὸν πάγον ᾿Αϑάνας Her. 

Σειραφόροι πῶλοι Iph. A. 223. 849, ἐκεῖ ce σεμνὸς ἦσϑα Hel. 401.. 
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| eeuvóv βίον Yon. δῦ. à σεμνὸς ovpa- 
|vóc CEd. fr. XVII. 9. πρύσχημα (i. 
je. κατὰ 7p.) σεμνὸς Syl. fr. 111. 2. 
σεμνὸς Παλαίμων Fr. inc. B. 31, 2. 
σεμνοὺς γεγῶτας Med. 216. σεμνῶν 
Κορυβάντων Hip. 143. σεμνοῖς Aó- 
γοισιν ib. 957. τοῖς σεμνοῖς καὶ συνω- 
᾿φρυωμένοις Al. 803. σεμνοὶ ἐν ἀρ- 
'χαῖς ἥμενοι An. 700. ὦ μέγα σεμνὴ 
Νίκα Or. 1691. cf. Ph. 1752. et Iph. 
|T. 1497. σεμνὴν ἑορτὴν Med. 1382. 
σεμνὴν δαίμονα Hip. 99. cf. v. 103. 
σεμνὴν Αρτεμιν ib. 713. σεμνῆς ϑεοῦ 
Iph. A. 976. à σεμνὴ----ΠΠαλλὰς 'A- 
|9áva Iph. T. 1492. 
lon. 1220. 

[3:3 cz [1 ΝΞ - "I 
Dac. 409. ματέρα ceurdv lon. 1086. 
*tuvai (de Furiis) Or. 410. σεμ- 

γαῖσι Δηδς ἐσχάραις Sup. 290. ἀμ- 
Φὶὲ σεμνὰς κλέμακας Βραυρωνίας Iph. 
^ 1462. σεμναὶ ὀλολυγαὶ Tr. 1073. 
tuydc πλάκας ὀρέων Bac. 717. πύ- 
Nac σεμνὰς ἀνδρὸς ὀλβία Hel. 438. 
σεμναὶ Χάριτες ib. 1357. κασίγνηται 
σεμναὶ τῇ Φοίβεα lon. 467. τὸ σεμ- 
νὸν πῦρ Διὸς Ph. 1182. σεμνὸν ἀμφὶ 

el 

ΣΗ͂ΜΑ 

Σεμνότης. 4 σεμνότητος ἔργον Iph. A. 
1344. σεμνότητ᾽ ἔχει σκότος Bac. 
480. 

Σεμνᾶν. ϑεῖον σεμνᾶ ϑεσμὸν αἰϑέρος 
μυχῶν Hel. 872. v. not. 

Σεμνύνεσϑαι. τί ἐγὼ σεμνύνομαι; Iph. 
A. 901: σεμνὰ σεμνύνεται ib. 996, 
σεμνύνεσϑαι παρ’ ὁμοίοις Fr. inc. 
XCVII. 4. 

Σεμνῶς Ion. 1133. 
Σεύειν, verb. ροδί. ὅτε σύτο (pro ἐσέ- 
συτο) πατρίδος ἄπο Hel. 1145. ὃρο-- 
μάδι κώλῳ ἐσύϑη ἀν᾽ ὑλάεντα νάπη ib. 
1818. ἐξ ἕδρας συϑεὶς Al. 849. 8- 
δὸς ἐκ να συϑεὶς Iph. T. 1204. ἐκ 
ϑε8 συϑεὶς Ion. 787. 

Σηκός. σηκὸν ἐς μελαμβαϑῆ δράκοντος 
Ph. 1017. βρόμιος σηκὸς ib. 1740. 
ἐλϑῦσα πρὸς τόνδε σηκὸν Sup. 30. 
tic ᾿Αϑηνᾶς σηκὸν μολὼν Rh. 501. 
ἄβατον---τίϑησι Svyarpóc σηκὸν Bac. 
11. βασιλικβ σηκὸν ráóe Pol. fr, IX. 
l. σηκοῖς £vepéót Tpoówvís Ion. 
300. 

Σήκωμα. Avkaíse πλησίον σηκώματος 
El. 1274. 

Σῆμα. κυνὸς ταλαίνης σῆμα Hec. 1273. 
νίκης σῆμα Ph.1264. σῆμα φοινέε 
μάχης ib. 1387. σῆμ᾽ ᾿Αχιλλείε Ξρα- 
τῷ Iph. A. 241. σῆμα ταυρόπεν ib. 
275. τί τὸ σῆμα ϑροεῖ; Rh. 12. cf. 

᾿εμνὸν ϑεᾶς ἄγαλμα Iph. T. 1315. 
(euvóv τι πράττειν Tr. 447. cf. Her. 
"151. φῶς ctuv8 πυρὸς Bac. 1081. 
Móc ὑπαγκάλισμα σεμνὸν Hel. 247. 
ἐμνὸν ἄντρον ib. 613. σεμνὸν χρη- 
ipov El. 1272. τί σεμνὸν καὶ πε- 

"οντικὸς βλέπεις ; ΑἹ. 776. μαντεῖα 
ἐμνὰ Ph. 20]. σεμνὰ Δωδώνης βά- 
Ῥα ib. 989. 

᾽Αμ- 

σεμνὰ Πηλία βάϑρα 
ῥεύματα σεμνὰ Δέρκας 
τῶν σεμνῶν ὑδάτων Tr. 

U/. τὰ σεμνὰ καὶ δοκήμασιν σοφὰ 
). 411. σέμν᾽ ἀναϑήματα Ion. 108. 
ὑχεύματα σεμνὰ ib. 021. τὰ σεμνὰ 
᾿οξίε χρητήρια ib. 974. σεμνὰ σεμνύ- 
ἔσται Iph. A. 996. τῷ σεμνοτάτα δι 
Ἰλύμπε And. fr. XXVIII. 5. σεμνο- 
fra (dor. pro ἄτη) Hip. 61. 

v. 688. ἀσπίδος ἐν κύκλῳ τοιάδε σή- 
ματα---τετύχϑαι El. 456. 

Σημαίνειν Hec. 983. ἣ σῷ zai ση- 
μαίνει νόσον Hip. 1306. τί τᾶτ᾽ ai- 
γιγμα σημαίνεις σαϑρόν ; Sup. 1064. 
τάδ᾽ ἐκ ἐν αἰνιγμοῖσι σημαίνει κακὰ 
Rh. 754. cf. Ion. 945. τί μοι σημαί- 
vec φόνον : Her. F. 1218, βλέποντι 
σημαίνεις κακὰ ib. 1230. πῶς μοι 
᾿πιτὰ σημαίνεις τάδε; El. 765. σή- 
μαινέ μοι Ph. 1088, τόνδ᾽ ἐσήμῃνεν 
λόγον Hec. 546, ἐπεὶ ἐσήμῃν᾽ ὄρϑιον 
Τυρσηνικῇ σάλπιγγι Her. 830. σή- 
μῆνον ᾿Αργείοις τάδε Hec. 604. cf. v. 
1125. ταῦτ᾽ ἔσϑ᾽, ἃ βέλει παιδὶ ση- 
μῆναι σέϑεν ; ib. 1003. ὥστε σημῆναι 
φίλα Ph. 1450. ϑέλει τί σημᾷναι 
νέον ; Hip. 857. ϑαυμαςά σοι καὶ 
δεινὰ σημῇναι ϑέλω Iph. A. 1538. 
ἐχϑρὰ σημήνας Ph. 962. τῷ σῷ τᾶτο 
σημανεῖς λόγῳ Hec. 9090. ἑκὼν ἐγώ 
σοι τἀμὰ σημανῶ κακὰ Or. 381]. αὐτὸ 
σημανεῖ Ph. 626. cf. An. 284... νέον 
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τι πρός σε σημανῶν ἔπος Hec. 217. cf. 
Iph. T. 237. et 1410. et Rh. 632. 
etc. 

Σήμαντρον. σήμαντρ᾽ ἀνεὶς Iph. A. 
325. δεινοῖς σημάντροισιν ἐσφραγι- 
σμένοι Iph. T. 1372. 

Σημεῖον. σημεῖον τί; Hec. 1009. ἔχων 
σημεῖον ἐν μέσῳ σάκει Ph. 1121. τὸ 
σημεῖον εἰσορῶ τόδε ib. 1342. δεῖ ἐξ 
ἐκείνα δή τι τᾶ ποϑεμένϑ σημεῖον---λα- 
βεῖν Hip. 814. ναυτίλοις caóézarov 
σημεῖον lon. 1157. vid. etiam Thes. 
fr. V. 4. σημεῖα ἀσπίδων Ph. 144. 
d σημεῖ ἔχων ὑβρισμένα ib. 1118. 
σημεῖα ταῦτ᾽ ἀψυχίας ΑἸ. 720. νῆας 

σημείοις ἐΞξολισμένας Iph. A. 255. 

δύεται σημεῖα Rh. 529. 
Σήμερον Rh. 683. 
Σήπεσϑαι. ἐν φάραγξι σήπεται vékve 

Phaéth. fr. IX. 2. αἷμα πατρὸς μέλαν 

σέσηπεν El. 319. 
Σηπιὰς χοιρὰς An. 1267. 

Σϑεναρὸς βραχίων El. 389. 

Σϑένειν. λόγος--- ταὐτὸν σϑένει Hec. 
295. οἱ ϑεοὶ σϑένεσι ib. 799. cf. Her. 
F. 759. 8 σϑένω ποσὶ Al. 268. ἴσον 

y ἀνήρ τε καὶ γυνὴ σϑένει An. 673. 
δείξειν ἔοικεν, ὅσον σϑένει ib. 823. cf. 
Hel. 1034. τὸ σιγᾷν 8 σϑένω Iph. 
A. 655. ἐν ὄρφνῃ δραπέτης μέγα 

σϑένει Rh. 69. χειρὶ εἰ μηδὲν σϑένεις 

Cy. 647. εἰς ὅσον σϑένω El. 71. 
ἐλχεύϑερος, χρειὸς dv, 80v σϑένει And. 
fr. XVI. 3. ϑάρσος πρὸς τὰς συμφο- 
ρὰς μέγα σϑένει Bel. ἔν. VII. ἑνὸς 
οἶκος 8 πλεῖον σϑένει---ν. fr. I. 25. 
τόνδ᾽ ἀπείργειν 80. ὁ παγκρατὴς σϑένει 
Ζεὺς Phed. fr. vers. 4. 8 σϑένοιμι 
δ ἀσπίδος ; Her. 685. cf. v. seq. et 
Cresph. fr. IX. 2. ἡ φρόνησις τὸ Se8 

μεῖζον σϑένειν ζητεῖ Sup. 216. «8 
τὸ τᾶς αἰδδς---δύνασιν ἔχει σϑένειν τι 
πρόσωπον : Iph. A. 1091. σϑένειν τὸ 
ϑεῖον μᾶλλον εἰκότως ἔχει Iph. T. 
911. σϑένοντα μεῖζον Sup. 519. ἰδίᾳ, 

σϑένων Hel. 792. τοῖσι χρήμασι o3 

νων ΕἸ. 939. μάχῃ δορὸς σϑένων Fr. 
inc. XXXIX. 5. et fr. inc. B. 47. 6. 

τὸς κάτω σϑένοντας (i. e. deos inferos) 

Hec. 49. 

/ 
ξ- 

τῶν ἐμῶν βραχιόνων Her. F. 312. 
καὶ τς σϑένοντας καϑαιρδσιν τύχαι 

ib. 1396... σϑένασα μηδὲν Tr. 720. 

ἣν * 
πρὸς Τ8ς σϑένοντεις ϑεδς, 

ἁμιλλᾷσϑαι Iph. T. 1479. cSévovrov | 

EZIDPA 

Σϑένελος, 1) filius Persei, Eurysthei 
pater. Al. 1153. Her. 362. et Alcmen. 
fr. I. 1. 2) filius Capanei. Iph. A. 
247. 

Σϑένος. τὸ σϑένος βραχὺ Ph. 745. ef. 
JEol. fr. IX. 1. σύλλεξαι cSévoc Ph. 
857. τῷ μέν ésw ἐν χεροῖν μέγα 
σϑένος Απ. 676. σοί τι πάρεςι σϑένος 
Sup. 66. ἡ ἐλπὶς---ἐξέπραξεν αὐτὸ 
μᾶλλον, ἤ---τὸ σὸν σϑένος Iph. A. 
393. λελογισμένως μᾶλλον, ἢ σϑέγει. 
ib. 1021. ἔπερσαν "ΐλιον τῷ σῷ σϑέ- 

" ' N - "n 
ve, ΤῊ. 72. πιτὸν τὸ ϑεῖον σϑένος, 
Bac.882. 8 σϑένει νικητέον yvvatac 
ib. 951. ἐχ ὑπὸ cS£ysc ib. 1195. 
ἄνευ σϑένεος ἀρεία ib. 1172 b. ὃ 
σϑένος τῇ ̓ μῇ χϑονὶ δίδωσιν Ton. 1584.. 

ἀμαυρὸν σϑένος Her. F.231. εἰ ἐγὼ 

σϑένος ἥβων 1b. 4386. σκοπῶ τὰ χρή-. 
pa, ὡς ἔχει μέγα σϑένος El. 427. ef. 
v. 958. ubi de Justitia idem affirma- 
tur. νεότης μ᾽ ἐπῇρε kal σϑένος F8. 
v8 πλέον And. fr. ΧΙ. ἔργῳ δείξω τὸ 
σϑένος τὸ τῆς ϑεδ CEd. fr. XVIL δ. ; 

Σῖγα, adverb. Hec. 532. Or. 140. 1022. 
et 1540. Ph. 1230. Hip. 660. Sup., 
513. 669. et 674. Bac. 1082. Her. E. 
868. et 1042. et Fr. inc. II. 3. E 

Σιγᾷν. τἀνϑένδε σιγῶμεν Hec. 725. 
τὰς ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας Or. 16. ari 
σιγᾷς; Fr. inc. CCI. σίγα Hec. 533. 

et 1069. Or. 184. 1103. et 1599. Ph. 
932. Al. 706. etc. σίγα πᾶς Rh. 729. 

σίγα Aóysc Med. 8l. σιγᾶτε ec 
532. et Or. 1311. σιγῶμ᾽ àv jn Hip 
336. σιγᾷν ἄμεινον Or. 787. evygy, 
χρεὼν ib. 1347. σιγᾷν καὶ κρύπτειν" 
γόσον Hip. 394. τὸ σιγᾷν 8 σϑένω, 
Iph. A. 655. αὐτὸ τὸ σιγᾷν ὁμολ 
y8vroc éc( σα ib. 1142. τί με Xpi 
cvyür ; τί δὲ μὴ σιγᾷν ; Tr. 110. σι 
γᾷν ταἰσχρὰ 10. 384. σιγᾷν ópor&vra, 
(sc. δεῖ) /Eol. fr. IV. 1. cf. Inusdfr. 
XIV.2. εἰ τὰ ματέρος σιγῶν Erie 
Or. 580. τὸν μὴ σιγῶντ᾽ ἀποκτείνειν 
χρεὼν 10. 1128. φράσει σιγῶσα rà 
γεγραμμένα Iph. T. 763. καί τε σι 
γῶσ᾽ ὧν σιωπᾶσϑαι χρεὼν lon. 492. 
σιγῶσα γάμες, σιγῶσα τόκες πολὺ-, 
κλαύτες ib. 808. sq. σίγησε δ᾽ ai3yp. 

Bac. 1082. σίγησον Hip. 603. et Al. 

1091. σιγήσατε Or. 1367. et Hip. 

565. πῶς σιγάσω ; lon. 859. ἐμὸς 

παῖς; ἃ δεῖ, σιγήσεται Ph. 915. je 



ZIAA 

| κημένοι σιγησόμεσϑα Med. 310. à 
| ἔς’, --ὅπως σιγήσομαι Hip. 004. ὄτε 
| πάσχων, ὄτε δρῶν, σιγήσεται Dac. 800. 
| σιγήσομαι, ἅ us καϑικετεύσατε Hel. 
τ cf. v. 1029.  dric τὸ δίκαιὸν 8 
σιγήσεται Inus fr. X, 2, 

᾿ταῦϑ᾽, à σιγᾶσϑαι χρεὼν ejusd. fr. 
ET. 1. ῥητὸν, ἢ σιγώμενον ; Iph. T. 
938. σιγώμενον τὸ κῆδος εἶχεν ἐν δό- 
Ποῖ Tr. 399.  zí σεσίγηται δόμος 

᾿᾿Αδμήτα; ΑἹ. 79. ἐσιγάϑη σᾶς εἴσο- 
δὸς νύμφας Ph. 352. ἐσιγήϑη κακῶς 
Sup. 298. ἐκ ἀνώνυμος ἔρως---σιγη- 

᾿ϑήσεται Hip.1430. ἐξ ἐμᾷ γε πάντα 
σιγηϑήσεται Iph. T. 1076. etc. 
Σιγή. σιγὴν---κηρύξαι σρατῷ Hec. 580. 
| conf. Iph. A. 1564. φέρω σιγῇ κακά; 
| Hec. 738. &w, ὃ σιγὴ λόγε κρείσσων 
γένοιτ᾽ ἂν, ἔςι 0,4 σιγῆς λόγος Or. 

1637. sq. σιγῇ δόμες εἰσβᾶσα Med. 41. 
et 380. 

ἢ Ηἰρ. 40. σιγῇ κα- 
; ἃ ᾽γϑάδ᾽ εἰσηκόσατε ib. 712. 

σιγῇ πελάζων ib. 1231. σιγῇ κάϑησ᾽ 
ἂν; An. 671." ὁ γάρ τι σιγῇ διεπέ- 
pacac Ἑλλάδα Sup. 117. σιγὴν φυ- 
λάσσετε Iph. Α. 542. τί σιγῇ δακρύοις 
τέγγεις κόρας ; ib. 1434. μὴ ψαύσῃ τις 
᾿Αργείων ἐμᾷ σιγῇ ib. 1560. σιγῇ 
ἐτεκτήναντ᾽ ἀπόφϑεγκτόν με Iph. ἽΝ 
90]. 
σιγὴν ---πόσει παρεῖχον 'Tr. 649. σιγῇ 
π᾿ ἐλάταις καϑήμενος Bac. 814. γυ- 

ναικὶ σιγή TE καὶ τὸ σωφρονεῖν κάλλιξον 
Her. 477. σιγῇ τ᾽ ὑφαιρόμεσϑά νιν 
El. 271. 

γηλός. 8 σιγηλὸς εἶ Sup. 567. τὰ 
καὶ ποδῶν σιγηλὰ Bac. 1047. 

)r. 
399 
δαρος, dor. pro σίδηρος. σίδαρον ἐπὶ 
jpüra τιϑεῖσα κέριμον Or. 964. 
ἵἴδαρος, εἴτ᾽ ἔρις, --τι αἴτιος Ph. 

1309. ξίφεσι σιδαρέοισιν ib. 

iXyev σιγῇ ib. 956. γλώσσης X 

Σιμδντιος. 
Or. 807. cf. Iph. 
pevríow ῥοαῖσι Hel. 258. 

εἴτε Σιμεντίς. 
959. Τροίας ἐπὶ Σιμοντίδας ἀκτὰς El. 441. 

ZIMO 

ὡς ἄρ᾽ ἦσϑα πέτρος, ἢ σίδαρος Med. 
1279. τὸν ἐν Χαλύβεσσι σίδαρον A]. 
984, κίνδυνον πολιῷ τεμεῖν σιδάρῳ 
Her. 758. αἷμα χυϑὲν σιδάρῳ El. 
480. 

ἴσω μηδεὶς Σιδαρόφρων φόνος Ph. 676. 
Σιδήρεος; vel σιδηρᾶς. 
(γ958: 
σιδηρᾶ κέντρα Ph. 20. 

Σιδηροβριϑὲς ξύλον Meleag. fr. IV. 
Σιδηρόνωτος. 
τύποις Ph. 1137. 

Σίδηρος. τέμνει σιδήρῳ πνεύματος διαῤ- 
ῥοὰς Hec. 567. 

ι᾿ἀποῤῥῆξαι Or. 862. 
Oováiv ἦν φόβος ; ib. 1518. 
σιδήρῳ δῶμα διαλαχεῖν Ph. 
Cresph. fr. IV. 12. 
Ph. 520. 
8k οἴσει τις ἀμφιδέξιον σίδηρον; Hip. 
781. 
φόβην Al. 431. 
φέρει; Αη. 1154. 
χεροῖν ἔχων Sup. 
1807. σιδήρῳ διεμάχοντο Sup. 678. 
παίει σιδήρῳ λαγόνας Iph. T5298. 
σιδήρῳ Tpwróv 8k ἔχει δέμας ; Hel. 
810. 
πόλιν Her. Εἰ, 946. σιδήρεα πέλας «τὰς 
dut. ΤΥ ΠΤ 29: 
χόνας τ᾽ ἐφέλκεται Er. fr. II. 26. etc. 

Σιδωνιὰς κώπα Hel. 1467. 
ιδώνιος. Σιδωγέε γέροντος Bac. 1024. 
πόλιν Σιδωνίαν ib, 171. 
víay Hel. 1429. et 1547.  Xiórtov 
ásv Phry. fr. I. 1. 

Σικελέα, nom. insule. | Ph. 219. (ubi 

σιδηρᾶ ἁρπαγῇ 
σιδηραῖς ἐν ἄρκυσι Bac. 231. 

^ , , Ὁ σιθηρονωτοις ασπίοος 

διὰ σιδήρε πνεῦμ 
σίδηρος πᾶσι 

ϑηκτῷ 
68. cf. 

σίδηρος πολεμίων 
σίδηρον εἰσορᾷν Med. 264. 

πώλες σιδήρῳ τέμνετ᾽ αὐχένων 
τίς 8 σίδηρον προσ- 

σίδηρον ὀξὺν ἐν 
590. cf. Iph. T. 

spemrO σιδήρῳ συντριαινώσειν 

Li ^ , » O0 και σίδηρον αγ- 

ναῦν Σιδω- 

κόσμος σιγῆς φσέφανος àv-| v. not.) et Cy. 106. et 114. δρὸς 8 κακῷ Antiop. fr. X. 1. ἐὰν σὺν Σικελός: Σικελὸν Αἰτναῖον πάγον Cy. τιγῇ τι βεολεύῃς κακὸν Sis. fr. I. 99.| 95. ἐπὶ πόντον Σικελὸν ib. 699. et ἢ λέγε τι σιγῆς κρεῖττον, ἢ σιγὴν ἔχε! ΕἸ. 1347. Σικελῶν ὀρέων ΤΥ. 222, r. inc. XXXVI. σιγᾷ (dor. pro σιγῇ)  Σικιννές. κρότος Σικιννίδων Ογ. 37. ἰόλιος Or. 1404: σιγαὶ ἀνέμων Iph.| Σιμόεις, fluvius terra Trojanz. Iph. A. A. 10. etc. 751. Rh. 546. et Tr. 809. 
Σιμοεντίς. Σιμοεντίδα παρ᾽ ἀκτὰν An. 
1184. et ἐπ’ ἀκταῖσιν Σιμοεντίσιν ib. ynréov Hel. 1403. 018. δ. μὰ τὰς Σιμοεντίδας πηγὰς δάρεος, dor. pro σιδήρ. σιδαρέῳ $ac-| Rh. 826. ταῖς Σιμοεντίσι Τρωῇσιν ávo Hec. 718. σιδαρέοισι βέλεσιν, Tr. 1116. 

παρὰ Σιμδντίοις ὀχετοῖς 
A. 7067. παρὰ Σι- 

τῷ Σιμεντίδι γᾷ Hec. 641. 



ΣΚΑῚΙ 

Σίνις, latro, a Theseo occisus. Hip. 
ine 

Σίπυλος, urbs Lydiz. Iph. A. 952. 
Σιρός. ἀνοῖξαι σιρὲς Phry. fr. IV. 
Σισύφειος. Σισύφειον πέτρον Her. F. 

1103. δ γέλωτα δεῖ σ᾽ ójXew τοῖς 
Σισυφείοις Med. 400. τὸ Σισύφειον 

σπέρμα Iph. A. 524. 
Σίσυφος, nom. propr. viri. /Eol. fr. 
XXIII. 2. γῇ Σισύφε Med. 198]. 
ὁ Σισύφε γόνος (i. e. Ulysses) Iph. A. 
1362. cf. Cy. 104. 

Xiírov, vel σῖτος. σῖτον ὄρεξαι Or. 303. 
ὅδησον ἡμῖν σῖτον Cy. 138. ὄτε σῖτον 
πάρα Hel. 427. ὄτε σῖτα διὰ δέρης 
ἐδέξατο Or. 41. σίτων μέλεσϑε Hip. 
109. δ ἀψύχε βορᾶς σίτοις καπή- 
λευε ib. 953. σίτων πλῆϑος Al. 551. 
χρειοῖ σίτων Her. F. 52. κάϑαιμα 
σῖτα ib. 384. 

Σιτοποιεῖν Tr. 494. 
Σιτοποιός. προϑεὶς ἀνάγκην σιτοποιὸν 
Hec. 362. 

Σίφων. τὸν σίφωνα τὸν φίλον χηρεύο- 
μεν Cy. 438. 

Σιωπᾷν. πῶς σιωπῶ; Or. 1025. cf. 
An. 249. et Iph. ἃ. 1144. σιώπα 
Hec. 533. et Ion. 1001]. ὑπὲρ παντὸς 
“Ἑλλήνων spar αἰσχρὸν σιωπᾷν Phi. 

XKEI 

LXXXV. l.et Epist. V. πε Απόλ- | 
λων σκαιὸς ἡ, τίνες σοφοί: El. 972. 
σκαιὲς λέγων ---τὸς πρόσϑε 2 

Med. 190. σκαιοῖσι καινὰ προσφέρων 
σοφὰ ib. 298. σκαιοὶ βοτῆρες Rh. 
271. μετὰ σκαιῶν ξυνὼν El. 948. 
τοῖς πλεοτᾶσι r8TO ἔμφυτον σκαιοῖσιν. 
εἶναι Phaéth. fr. V. 2. σκαιὸν rává- | 
λωμα τῆς γλώσσης Sup.547. σκαιὸν, 
χρῆμα Alemen. fr. VIII. εὖ Dic. fr. | 
VIL. 5. cf. CEd. fr. VI. 3. et fr. 10g 
LXIV. 2. πόλλ᾽ ἀγρώταις σκαιὰ 
πρόσκειται φρενὶ Rh. 266. ᾿ 

Σκαλμός. ἀφελὼν σκαλμΒ πλάτην μας 
1614. ἐπὶ σκαλμῶν πλάτας ἔχοντας, 
Iph. T. 1347. W 

Σκαμάνδριος. ἐπ’ ἀκτὰς Σκαμανδρίες | 

Tr. 374. cf. Hel. 615.  Exapavà 
διαπερῶν ῥοὰς Tr. 1151. cf. Hel. 
Σκαμάνδριον ἀμφὶ Φρύγιον οἵδμα Hg 
974. LT 

Σκάμανδρος, fluvius terre "Trojang. 
Or. 1310. Tr. 29. et Cy. 280. 

Σκάπτειν. σκάπτει, μοχχεύει ϑύρετβα 
Her. F. 999. σκάπτων Antiop. f. 
XXXIII. 4. 

Σκαρδαμύσσειν Cy. 022. 
Σκαφεὺς El. 252. 
Σκάφος.  'Apy8c σκάφος Med. 1. et 

fr. IX. 2. σιωπᾷν τά γε δίκαι 8 χρή 
ποτε Fr. inc. XXII. φησὶν σιωπῶν 
Or. 1592. cf. Iph. A. 1245. σιωπῶσα 
Sup. 297. sr ἄν y ἐσιώπων ΑΙ. 

93. 8 σιωπήσαιμεν ἂν Ph. 9358. σιω- 
πῆσαι βαρὺ Fr. inc. CC. καί τι σι- 
γῶσ᾽, ὧν σιωπᾶσϑαι χρεὼν Ton. 432. 

Σιωπή. σιωπῇ κατϑάνω; Or. 775. 
σιωπῆς δὲν ἔργον ἐν κακοῖς Hip. 

911. sk àv σιωπῇ Κύπριδος ἀλγήσεις 

πέρι; An. 239. μέμψομαί ποτε τὴν 
νῦν σιωπὴν Sup. 298. σιωπῇ τὴν πέ- 
τραν λαβόντες Cy. 070. σιωπῇ r8r 
ἀκύρωτον μένει lon. 801. ἐκ ἐν σιω- 
πῇ τἀμὰ ib. 1397. ἔτη σιωπῇ Her. 
F. 930. σιωπῇ μαϑεῖν d βόλομαι ib. 
1126. σιωπὴ ἄπορος ἑρμηνεὺς λόγων 
And. fr. XXV. σιωπὴ τοῖς σοφοῖς 
ἀπόκρισις Fr. inc, CXXXI. 

Σιωπηλὸς Med. 320. 
Σκαιός. σκαιὸς ἀπῳδὸς Cy. 488. σκαιὸς 
πέφυκας Her. 259. σκαιὸς ἀνὴρ 10. 
459. cf. Her. F. 283. et 299. Aug. fr. 
III. 3. Bel. fr. XI. 1. Melan. fr. V. 
Pro, fr. III. 2. Fr. inc. XII. 2. et 

1335. cf. v. 477. ὁρῶ σκάφος Al. 
253. πευκᾶεν σκάφος An. 804. εἰσι 

δὼν σκάφος Iph. T. 108, ναὸς sü 

βήσω σκάφος ib. 742. cf. v. 1945. et. 
1406. it. Tr. 539. 681. et 1049. ΟΥ̓ 
85. 465. et 698. πολυκώπῳ ck 
Iph. T. 981. 
rqy8; "Tr. 455. πόντιον σκάφος ἢ 
1085. πορϑμίδος σκάφος Cy. 
σκάφος ὁλκὰς 1b. 503. ὀλόμενον ax 
$oc Hel. 236. κωπῆρες σκάφος Mb 
1397. μικρὸν σκάφος Fr. inc. B. E 
νεῶν πρήσων σκάφη Rh. 392. 

Exe9póc. ἀτιμίαν σκεϑρὴν Alcmao 
fr. XII. 2. 

Σκεϑρῶς ejusd. fr. XIII. 1. 
Σκείρων. Σκείρωγος ἀκτὰς Hip. 120 
Σκειρωνίδες πέτραι Hip. 979. et 

860. 
Σκέλος. ἐπὶ σκέλος πάλιν χωρεῖ 

1409. περὶ τοῖν σκελοῖν Cy. 1 82 

Σκέπτεσϑαι. ὅστις τὸ δίκαιον ἐκ € 

Varo Or. 494. σκέψασϑε νῦν ἄμεινι 

ib. 1292. σκέψαι τεκέων πλαγὰν;, 

ψαι ψόνον, οἷον αἱρῇ Med. 801. 

^ 
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| σκέψασϑε εἰς τόνδε Hip. 943. δεῦρο 
σκέψαι pe ἡμῶν, ὡς καλῶς λέγω Tph. 
A. 1377. τὸν ἐνθένδ᾽ ὡς ἔχει σκέψαι 
λόγον Tr. 931. σκέψαι νυν ὀρϑῶς 
Bac. 1278, σκέψαι κλόνον----ιγάν- 
τῶν Lon.206. σκέψαι τὴν σὴν ἐλπίδα 
Her. F. 295. σκέψαι pe πιναρὰν kó- 
pav El. 184. σκέψαι χαίτην ib. 590. 
ἀρβύλης σκέψαι βάσιν ib. 532. τι» 
εἰς σὲ μωρίαν ἐσκεμμένοι Her. 148. 
ἠκευάζεσϑαι. σκευάζεται ϑοίνην Her. 

ΠΕ. 950. φαρέτραν εὐτρεπῆ σκευάζεται 
ἱ ib. 969. εἴς τι πρᾶγμα νεοχμὸν ἐ- 

σκευάσμεϑα Sup. 1057. 
KEV]. σκευῇ τῇδε τῷ χάριν κοσμεῖς δέ- 
μας; Sup. 1054. σκευῇ πρεπόντως 

ἐπὶ σκήπτροις ἔχων τὴν ἐλπίδα ib. 
1058. σκῆπτρ᾽ ἔπαϑλα τῆσδε λαμβά- 
v& χϑονὸς Ph. 52. cf, v. 73. 80. 517. 
594. 604. et 1259. it. Ion. 660. Her. 
99821 σκῆπτρα ἐῤῥέτω τάδ᾽ ἐπὶ 
γαῖαν An. 1224. jj σκῆπτρά σοι μό- 
vov διαφέρειν δεῖ ; Iph. A. 1194. ἔῤ- 
pe. φόως σκήπτρων Iph. T. 187. 4 
σκῆπτρα ἀρεῖτε; Her. F. 254. σκῆ- 
πτρα Δήμητρος κύρης ib. 1104, σκῆ- 
πτρα χώρας τῆσδ᾽ ἀναρπάσας ib. 1167. 
παλαιὰ σκῆπτρα Ταντάλα λιπὼν El. 
11. σκῆπτρα---γαυρᾶται λαβὼν ib. 
321. 

Σκῆψις. σκῆψιν ἐς ποίαν προβαίνων; 
Or. 747. σκῆψίν τιν᾽ ἐχϑροῖς σοῖς ἔχον- 
τα δεικνύναι Med. 744. μόχϑος ἐδεὶς 
τοῖς νέοις σκῆψιν φέρει Iph. T. 192. 
δὲν ἡ σκῆψις φέρει Hel. 1070. ςενο- 
μένα ἂν πόλις ἔχοι σκῆψιν Ion. 722. 
εἰς ἄνδρα σκῆψιν εἶχ᾽ ὀλωλότα El, 99. 
σκῆψιν προτείνασα 1". 1067. ' 

Σκιά. τὰ ϑνητὰ ἡγδμαι σκιὰν Med. 
1224. σκιᾷ ἀντίξτοιχος ὡς φωνὴν ἔ- 
χεις An. 740. κατ᾽ εὐφρόνης σκιὰν 
Iph. A. 109. ὑπὸ σκιᾶς τὴν "Aópoódí- 
Τὴν καλλονῇ ϑηρώμενος Bac. 458. 
ϑάψεις σκιάν; Hel. 1256. σκιὰ φά- 
γηδί μοι Her. F. 494. ὑπὸ κίονος 
σκιὰν ib. 973. φωνὴ καὶ σκιὰ γέρων 
ἀνὴρ Melan. fr. XVIII. κατϑανὼν 
πᾶς ἀνὴρ γῆ kal σκιὰ Meleag. fr. XV. 
2 

κεῦος. οἰνηρὰ σκεύη Ion. 1179. 
κέψις. 8 χρόνῳ μακρῷ σκέψιν ἔγειμας 
Hip. 1323. 
κηνή. ὑπὸ σκηνῆς ᾿Αγαμέμνονος Hec. 
j9. cf. Rh. 45. et Tr. 139. et 176. 
' σκηνῆς ἐκτὸς ἀΐσσεις; Iph. A. 12. 
τκηνῆς παρελϑὼν eic μέσον πέδον Ion. 
171. τὰς δεσποσύνος σκηνὰς προλι- 
'8ca Hec. 101. τίν᾽ ἄνδρα τόνδ᾽ ἐπὶ 
'κηναῖς ὁρῶ ; Ib. 733. δεσποτῶν σκη- 
αἷς πελάζειν ib. 1289. cf. v. 1293. 
t σκηνῶν μολεῖν Rh. 6]. σκηνὰς 
ἱερὰς Ion. 806. cf. v. 982. et 1129. 

Ὥνωμα. σμικρὸν τὸ σὸν σκήνωμα 
"οστίϑεις φίλοις Her. 690. πάρεδροι 
ὥνδ᾽ ἔσω σκηνωμάτων Hec. 616. 
yv ἔχω σκηνώματα Cy. 323. ἀτοί- 

Σκιάξειν. κεφαλὰν σκιάζειν Hip. 134. 
σκιάζων δέραν ἐμὰν Ph. 316. γένυ- 
σιν ἐσκίαζον Iph. ΤΡ δῶν. érei vé. &c περιβολὰς σκηνωμάτων Ion. 1133.} kvov γένυς ἐμῶν σκιάζεται Ph. 63. ἥπτειν. τὸν σὸν ἀλάςορ᾽ εἰς £u £- δάφνῃ σκιασϑεὶς An. 1116. ἡψαν 3c Med. 1333. τὴν βίαν Σκιαροκόμος. σκιαροκόμε ἐν ἔρνεσιν κήψασ᾽ ἔχεις Hel. 840. ὕλας Bac. 874. 

wmrróc. διέβα Φρυγῶν kai πρὸς εὐ- Σκιατραφεῖν. μὴ σκιατραφόμενος Bel. ἵρπας γύας σκηπτὸς (i. e. impetus| fr. XVII. 8. 
lli) An. 1047. σκηπτ "mrivroc πο- Σκιερός. σκιερᾷ δάφνᾳ Iph. T. 1246. μίων Rh. 674. ὦ σκιερὰ φυλλὰς Bel. fr. I. 1. r&8xoc Iph. T. 235. Σκίμπων. σκολιῷ σκίμπωνι χερὸς διε- σκῆπτρον ἐ ϑέλων λαβεῖν ρειδομένα Hec. 65. |. 29. σκήπτρῳ τῷδε σὸν καϑαιμάξω Σκιρτᾷν. πρὸς ὀργάδας σκιρτῶσι Bac. ipa ib. 589. et Iph. A. 311. σκή- 446. cf. Er. fr. II. 31. πῶλοι δρομά- ῳ αὐχεῖς Iph. A. 412, σκήπτρῳ) δὲς ἐσκίρτων φόβῳ Ph. 1132. pt&pa διερειδομένα Τὰ. 150. ὄλβιον Σκίρτημα. σκίρτημα μόσχε σῆς καϑέ- ἥπτρον lon.578. σκῆπτρον τὸ Διὸς . &ovrec χεροῖν Hec. 596. σκιρτήμασι ᾿Ταχειρίζων Fr. ine. CLV. 7. πορ- Βάκχε Bac. 109. ποδῶν σκιρτήματ: ραν καὶ σκῆπτρον φορεῖν Epist. V.| Her. F. 836. 
|Yapéurovoc σκῆπτρ᾽ ἔχειν Or. 437. Σκιώδης πέτρα Sup. 759. 

, 
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Σκληρὸς Al. 503. σκληρὰς διαίτας) τες Hec. 931. ἐπ᾽ ἄλλην σκοπιὰν 

Meleag. fr. IX. δ. συμφοραὶ σκληραὶ 
Scy. fr. IT. 8. σκληρὸν ϑράσος An. 
260. σκληρὰ rij φύσει διδὲς Sup. 884. 
σκλῆρ᾽ ἀληϑῆ Fr. inc. XX. 2. 

Σκληρῶς Aut. fr. III. 9. 

Σκολιός. σκολιῴ σκίμπωνι Hec. 65. 

μετεωρολόγων σκολιὰς ἀπάτας Fr. inc. 

CI,VTEIT- 3. 
Σκόλοψ. ἀπὸ σκόλοπος ὄψεταί vw Bac. 
981. ὃν ἔρεισον σκόλοπι El. 898. 
σκόλοψι πήξωμεν δέμας; Iph. T. 

Or. 1264. ὄρειαι σκοπιαὶ Seo» Ph. 
240. σκοπιὰς Περσέως Hel. 775. 
'"Ióatav Νυμφᾶν σκοπιὰς ib. 1340. cf. 

El. 447. 
Σκοπὸς, speculator, Rh. 557. ἀπὸ τει- 
χέων σκοποὶ 'Tr. 956. σκοπὲς πέμψω 
πρὸς αὐτὸν Her. 338. λεληϑέναι 
σκοπὲς Hel. 1190. cf. El. δ46. εἴ μέ 

τις γνοίη σκοπῶν ἘΠ. 97. σκοπὲς 
ἔπεμψε τάσδε τῶν ἐμῶν κακῶν ib. 

354. 

1430. πῶς περάσει σκόλοπας ἐν rpo- Σκοτεινός. ἐς σκοτεινεὶς περιβολὰς Ph. 

πῇ sparóc ; Rh. 116. 

Σκοπεῖν. καιρίως σκοπεῖς Rh. 339. 
Aeraíay ὀφρύην καϑήμενος σκοπεῖ Her. 
396. σκοπῶ rà χρήμαϑ᾽, ὡς ἔχει μέ- 
γα σϑένος El. 427. τἀπί σε σκόπει 
Or. 1278. σκόπει πεδία Ph. 10]. τὰ 
λοιπὰ νῦν σκόπει Rh. 88. μὴ νῦν τὰ 
πόῤῥω σκόπει ib. 482. δέδοικα, μὴ 
σκοπῶσ᾽ ὀρϑῶς ϑεοὶ Ph. 157. τὰ δω- 

μάτων ἔσω σκοπῶμεν Her. EF. 748. 
ἐῶ róT ἀσαφὲς ἐν κοινῷ σκοπεῖν Or. 

27. ταῦτα χρὴ μόνον σκοπεῖν Ph. 
466. εδὲ ταῦτα σκοπεῖν πρόϑυμός 

εἰμι Hip 1005. τὰ τῶν ϑεῶν σκοπεῖν 
Sup. 302. σὺν ἱεροῖς χρὴ τόδ᾽ εὐσεβὲς 

σκοπεῖν lph. A. 674. ἐγκυκλδντ᾽ 
ὀφϑαλμὸν εὖ σκοπεῖν χρεὼν Iph. T. 
70. σκοπεῖν πτερωτὲς Bac.257. ἐδὲν 

οἶδα, πῶς σκοπεῖν χρεὼν τὴν εὐγένειαν 
Melan. fr. XIV. 1. τὰς vóesc σκο- 

πεῖν Fr. inc. CLXI. 3. τὰ mpá- 
ypara ἐγγύϑεν σκοπῶν Iph. A. 490. 

ἀργύρΒ σκοπῶν λαμπρὸν χαρακτῆρα 
El. 558. κακὰς ἔφαινον τῷ σκοπϑντι 

προσβολὰς 1b. 829. εἰς ἀνδρὸς φύσιν 

σκοπῶν Phoen. fr. IX. 6. σκοπᾶσαι 
πάντη Or. 1295.. σκοπᾶμαι ὄμμα 
πανταχϑ τρέφων Iph. T. 68. πάλαι 
σκοπᾶμαι τὰς τύχας τῶν βροτῶν ΑΥ. 

fr. XXVI. l|. τᾶτ᾽ ἄρα σκοπόμενοι 

Hel. 1559. τένοντ᾽ ἐς ὀρϑὸν ὄμμασι 
σκοπεμένη Med. 1166. etc. 

Σκόπελος. σκόπελον ἥμαξαν πέτρας 
Ion. 274. cf. v. 714. 'ASávac σκόπε- 

Aoc ib. 1434. cf. v. 1578. πετραῖον 
σκόπελον ἐτάζων δορὶ Antig. fr. XVI. 
3. πᾷ δή μοι νίσσῃ σκοπέλες ; Cy. 

43. Αἰτναίων εἴσω σκοπέλων ib. 62. 

cf. Her. F. 639. τὴν ἐπ᾽ ἐμοῖς σκο- 

πέλοισι ϑεὰν Ion. 871. cf. v. 1479. ᾿ 
Σκοπιά. τὰν Ἰλιάδος σκοπιὰν πέρσαν- 

283. εἰς σκοτεινὰς ὁρκάνας Bac. 611. 
σκοτεινὸν ὄμμα Al. 386. βλεφάρωι 
σκοτεινὸν φάος Her. F. 64]. σκοτεινς 
πράσσεσιν Sup. 324. σκοτεινὰ βλέ 
πασιν 1b. 326. σκοτεινὰ μηχανήματο 
Bel. fr. VIII. 1. $ 

Exoría. σκοτίᾳ κρύπτεται Ph. 338. 
Σκοτίζειν. τὰς βροτῶν γνώμας σκοτί: 
ζων CEnei in V. 2. 

Σκότιος. σκοτίων ἐκ ϑαλάμων Ph. 1536 

ϑεῶν σκότιοι παῖδες Al. 992. X S00: 

ὑπὸ ckoríov μυχῶν Ion. 1239. 4 
σκοτία νὺξ Hec. 68. cf. Al. 270 

σκοτίαν αἰῶνα Ph. 1492. σκοτίᾳ γέ 
ib. 1735. ἕδρας exorísc Al. 123 
σκοτίαις ἐν εἱρκταῖς Dac. 549. oo 

ríac εὐνὰς lon. 860. σκότιον λέχο 

Tr. 44.  exóriov κνέφας Bac. 510 
ἀμφιτρύχη τάδε σκότι ἀμείβομαι Ph 
329. ᾿ σκότια νυμφευτήρια Tr. 252. 

Σκότος, 1) masc. 2 decl. σκότα πύλα 
λιπὼν Hec. 1. γᾶς ὑποπεμπομέναι 
σκότον ib. 208. τίνα σκότον λα; 
προσώπῳ; Or. 467. ὑπὸ σκότϑ 
σπάσαντες ib. 1457. ὑπὸ σκότον ἐ 
γομεν ib. 1488. σκότον δεδορκὼς P 
380. κακόν τι---“έγεις ὑπὸ σκότῳ il 

1920. ἤδη με περιβάλλει σκότος 1l 
1402. ἀέριον σκότον ὄμμασι σοῖο 
βαλὼν ib. 1530. ἐδὲ σκότον φρίσσϑο 
Hip. 417. σκότῳ ϑανὼν ib. 83; 
κατ᾽ ὄσσων κιχάνει μ᾽ ἤδη σκότος 1 
1444. σκότῳ με δώσετε Sup. 110. 
cf. El. 960. ἐν σκότῳ τιϑεὶς πόδ 
Rh. 571. σεμνότητ᾽ ἔχει σκότοῦ Ba 
486. ἐπεὶ γῆς σκότῳ κέκρυπται He 
62. περικαλύψαι τοῖσι πράγμασι ak 

rov lon. 1522. σκότῳ κρύψας Dai 
40. ἡ Κύπρις πέφυκε σκότῳ φίλη Με 

leag. fr. XXII. 1. «piv ἂν κατ᾽ δὲ 
cov τυγχάνῃ μέλας σκότος Lr. mw 
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meutr. 3. decl. 
| βροτοῖς πολλὴ χάρις Hec. 831. 
roc ἀμπίσχον Hip. 192. 

σὸς ib. 1159. 
τὸ ὑπὸ 

| Aavoc Σκύϑης ib. 430. 
EkvSiZew. 
᾿ϑισμένον ξυρῷ ἘΠ. 241. 
δκυϑράζειν El. 830. 

πὸν Hip. 1152. cf. Al. 777. et Inus 
|fr. XX. 1. et de faemina, Med. 271. 
jet Tel. fr. XV. 2. σκυϑρωπὲς óp- 

| μάτων ἕξω κόρας Or. 1319. σκυϑρω- 
v ὄμμα καὶ πρόσωπον Ph. 1343. cf. 
|Bae. 1250. τῷ σκυϑρωπᾶ καὶ Évve- 
σῶτος φρενῶν Al. 800. 
ἐκύλαξ. φύσιν ὀρεσκῴων σκυλάκων Hip. 
1277. ὠμόσιτοι σκύλακες Dac. 338. 
ὑκυλεύειν. ἐσκύλευέ νιν Ph. 1426. 
ὑκύλευμα. λαβὼν ἀπαρχὰς πολεμίων 
σκυλευμάτων Ph. 864. σκυλεύματ᾽ 
εἴσω τειχέων ἐπέμπομεν ib. 1484. σώ- 
ζομεν τάδε σκυλεύματα Rh. 593. 
Φρύγιᾳ σκυλεύματα Tr. 18. et 1207. 
οὐ El. 814. ᾿Αμαζόνων σκυλεύματα 
Ion. 1145. 
κύλλα, monstrum marinum. Med. 
1343. et 1359. 
κῦλον. κάλλιΞτον οἴκοις σκῦλον Rh. 
620. σκῦλον οἰωνοῖσιν El. 897. σκύ- 
λων ἐν ὄχλῳ Hec. 1014. σκύλων 
Φρυγίων Or. 1434. cf. El. 1000. 
σκῦλα γράψεις πῶς ἐπ᾽ Ἰνάχε ῥοαῖς; 
Ph. 577. κάλλιξά μοι σκῦλ᾽ ἀπὸ Τροίας 
ἑλὼν Iph. A. 1629. σκῦλ᾽ ὁρᾷς ἠρ- 
τημένα ; Iph. T. 74. σκύλοις Φρυ- 
γῶν δοριϑηράτοις Tr. 573. σκῦλ᾽ ἔδει- 

σκῦλα βαρβάρων 
. 7. σκῦλα βροτοφϑόρα Aug. fr. 
"» 

κύμνος. σκύμνον ὥστε Hec. 904. 
ἑλόντες σκύμνον ἀνοσίε πατρὸς Or. 
1218. καλλοσύνας Λήδας σκύμνε b. 
388. σκύμνον ópttav ib. 1493. τὸν 

᾿Αχίλλειον σκύμνον An. 1171, καλὸν 
σκύμνον ἔϑρεψας Rh. 381. , 

σκυμ rot 

| XL. 3. cf. Fr. inc. B. 48. 3. ἡ: &- 
| λάβεια σκότον ἔχει Fr. inc. LT. 8. 2}} &ypíec Bac. 698. 

ἐκ TB σκότος — τοῖς 

σκό- 
σκότος λα- 

| βόντες Iph. T. 1025. τῷ κάτω σκότος 
φίλας ἀμοιβὰς---δεδορκότες Her. F. 
$08. πέπλοισι κρατὶ περιβάλω σκό- 

τὸ κατὰ σκότος κακὸν 

γῆν δα σκό- 

αἱματηρὸς πέ- 

κρᾶτα πλόκαμόν τ᾽ ἐσκυ- 
Σκώπτειν. 
Zpupóc, att. pro μικρός. ζῆλον 8 σμι- 

ὕκυϑρωπός. ὀπαδὸν---εἰσορῶ---σκυϑρω- 

ΣΜΙΛ 

λεόντων Sup. 1222. , , 

σκυμνες λύκων 

Σκῦρος, nom. insule. An. 209. ct Tr. 
90 

Σκύφος. 1) masc. 2 decl. mírvXoz 
σκύφα Al. 801. ἀντ᾽ oive aba 
Cy. 255. πλέων τὸν σκύφον δίδο μό- 
γον ib. 553. ἐπεισβαλεῖν ἡδὺ σκύφον 
τῷδ᾽ ἀσϑενετέρῳ ποτῷ El. 499. σκύ- 
φος μακρὸς Eu. fr. VIII. 2) neutr. 
3 decl. σκύφος κισσᾶ παρέϑετο Cy. 
389. ἐμπλήσας σκύφος Μάρωνος ib. 
410. γάλακτος κίσσινον φέρων σκύφος 
And. fr. XXVII. 2. 

σκώπτεις Cy. 671. 

kpóv γάμα Hec. 352. σμικρὸν χρόνον 
Med. 389. et El. 944. τῶν σμικρῶν 
λόγων Or. 639. σμικροῖσι πόνοισιν 
Ib. 693. cf. Med. 367. σμικρὲς τόσδε 
ἐξείργεσι γῆς Her. 24. ὅνεκα σμι- 
κρᾶς πνοῆς ΟΥ. 84. σμικρᾷ σὺν ἀλκῇ 
ib. 689.. πίεξιν à σμικρὰν ϑεῶν Hip. 
1037. cf. Rh. 415. et ΕἸ. 738. ἐπὶ 
σμικρᾶς ῥοπῆς Hip. 1163. 48 σμικρὰ 
φύλαξ An. 86. σμικρᾶς ἀπ’ ἀρχῆς 
ib. 643. 8 σμικρὰν φίλων. ἔχϑραν 

- σμικρὰς ἀφορμὰς τῶν λόγων 
σμικραῖς ἐλπίσι Fr. inc. 

σμικρὸν οἰκητήριον Or. 
1114. σμικρὸν τὸ πλῆϑος τῆσδε γῆς 
Ph.722. πὰρ ἔςιν, ὅπως ἔν τινι σμικρῷ 
χόλον καταπαύσει Med. 17]. σμι- 
κρὸν πῆμα ib. 1808. τὸ ζῇν σμικρὸν 
Al. 696. σμικρὸν τὸ χρῆμα r8 βία 
Sup. 953. & σμικρὸν φρονῶν tic τὰς 
᾿Αϑήνας Her. 387. σμικρὸν τὸ σὸν 

σκήνωμα προτίϑεις φίλοις ib. 690. 
σμικρὸν ὁ καιρὸς ἄρτ᾽ ἀπαλλάξαι βία 
Hel. 809. ἐκᾶν τραπέσϑαι σμικρὸν 
εἰς ἅδε τόδε El. 662. σμικρὸν γέρας 
ib. 1003. s σμικρὸν κακὸν Antiop. 
fr. XXIV. l. et Fr. inc. CXIII. 2. 
σμικρὸν ἐμπνέεσ᾽ ἔτι Al. 208. εἰ σμίκρ᾽ 
ἔχοιμι Hec. 318. conf. "Tel. fr. XXII. 
2. τάδ᾽ ἐτι σμικρὰ An. 866, βλαχαὶ 
σμικρῶν τεκέων Cy. 59. σμικρὰ ἡδέως 
ἔχειν Ion. 647. οἰνηρὰ σκεύη σμικρὰ 
ib. 1179. ἐν σμικροῖσιν ὧν ἘΠ. 408. 
σμικρὰ φροντίζων ὄχλε Or. 799. ἃ 
σμικρὰ ὀνήσει πόλιν ἡμετέραν Ἦρτ. 
708. 

Σμίλαξ. βρύετε χλοηρᾷ σμίλακι καλ- 
λικάρπῳ Bac. 108. 
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Σμύρνα. σμύρνης αἰϑερίας καπνὸν ΤΥ. 
1064. cf. Ion. 89. ἐξεϑυμία σμύρνης 
ἱδρῶτα Ton. 1175. 

Σός. σῶν ἀπὸ μαζῶν Hec. 144. περὶ 

σᾶς ψυχᾶς 10. 177. τὸ σὸν, quod ad 

te attinet, ib. 1195. τὸ σὸν μέρος, 
quantum in te est, Rh. 405. τοῖσδε 
σοῖς βελεύμασιν Hec. 251. κέρδη rà 
σὰ ib. 1207. ἐκ £v αἰσχύνῃ rà cà 
Ph. 1282. etc. 

Σάνιον, nom. loci. Cy. 292. 
Σοφία. ἀγὼν σοφίας πέρι Or. 491. 
δεῖ με σώζειν σε σοφίᾳ 10. 709. φερ- 
βόμενοι κλεινοτάταν σοφίαν Med. 828. 
τᾷ σοφίᾳ παρέδρες ἔρωτας ib. 843. 
σοφίας ἕνεκεν ib. 1086. £y τοῖς &ya- 

ϑοῖσι πάντ᾽ £vescw σοφίας Al. 606. 

τὸ αἰδεῖσϑαι σοφίᾳ Iph. A. 563. τὸ 
σοφὸν 8 σοφία Bac. 393. 8 σοφία τις 

ἀπώσεται (sc. τὰ μόρσιμα) Her. 615. 
εἰ ϑεοῖς ἦν σοφία κατ᾽ ἄνδρας Her. F. 

656. τὸ κοινὸν ἄχος μετρίως ἀλγεῖν 
σοφία μελετᾷ Alex. fr. XVII. 2. πᾶ- 
σαν ἐν ἔργῳ περιτεμνόμενον σοφίαν 
Lic. fr. I. 3. πενία σοφίαν ἔλαχε Pol. 

fr. V. 3. caíótvpa" Epoc σοφίας Fr. 

inc. CLXV. 1. 
Σοφίζειν. σοφίζομαι Iph. A. 744. δὲν 

σοφιζόμεσϑα τοῖσι δαΐμοσιν Dac. 200. 
Σόφισμα. τί σόφισμα τϑϑ᾽ ἡγόμενοι ; 
Hec. 258. ϑεῶν σόφισμα Ph. 878. 
τὸ Θεσσαλὸν εἰσήγαγεν σόφισμα ib. 
1417. πολλῶν δεομένη σοφισμάτων 
ib. 65. ὥτε τῶν σοφισμάτων πολλῷ 
γενέσϑαι τῶν ἐμῶν σοφώτερος Iph. A. 
444. τὰ τῆς ϑεοῦ μέμφομαι σοφίσμα- 

τα Iph. T. 380. ταῖς σαῖς ἀνοίαις 

χρήσομαι σοφίσμασιν ib. 1031. Káó- 
pe σοφίσματα Dac. 80. δίκην σε δδ- 
γαι δεῖ σοφισμάτων κακῶν ib. 489. τὰ 
κομψὰ σοφίσματα Antiop.fr. XX XII. 
ὃ. πολλαῖσι μορφαῖς οἱ ϑεοὶ σοφισ- 

μάτων σφάλλεσιν ἡμᾶς Fr. inc. CXV. 

l 

ΣοφιΞτής. δεινὸν σοφιτὴν εἶπας Hip. 

921. cf. Sup. 903. σοφιτῇ Θρῃκὶ Rh. 
924. σοφιτὴν ἄλλον ἐκ ἐπάξομαι 10. 

949. πολλῶν σοφιτὴς πημάτων ἐγι- 

νόμην Her. 9938. μισῶ σοφιτὴν, ὅτις 
50 αὑτῷ σοφὸς Fr. inc. CXI. 

Σοφοκλῆς, poéta tragicus. Epist. II. et 
V. 

Σοφός. σοφὸς λέγειν Med. 580. et 

Antiop. fr. XXVIII. 2. παῖ σοφδ 

ZOo0 

Πανδίονος Med. 665. σοφὸς λέληϑας 
àv; Al 59. κριτὴς ἂν εἴης ὁ σοφὸς 
γνώμης ἐμῆς Sup. 1053. τὸν ἐν ote- 
voíc σοφὸν lph. T. 662. ἐν κιϑάρᾳ 
σοφὸν ib. 1237. σοφθ παρ᾽ ἀνδρὸς 
χρὴ σοφόν τι μανϑάνειν Rh. 206. 
νοεῖν σοφὸς ib. 625. σοφθ λόγα ib. 
837. ὁ ςρατηγὸς ὁ σοφὸς Tr. 370. 
σοφὸς, σοφός γ᾽ εἶ, πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι. 
σοφὸν Bac. 654. cf. v. sq. τοῖς so-- 
$oic εὐκτὸν σοφῷ ἔχϑραν συνάπτειν 
Her. 459. τὸ τολμᾷν ἀδύνατ᾽, ἀνδρὸς 
8 σοφξι Hel. 817. τὸν εὐτυχϑντα χρὴ 
σοφὸν πεφυκέναι Alemen. fr. XIV. 
γνώμῃ σοφὸς Chry. fr. III. 1. cf. Sis. 
fr. I. 12. ubi est co. γνώμην. σοφὸς 
πέφυκεν εἰς τὸ συμφέρον Pol. fr. VII, 
2. σοφὲς ἐπαντλῶν ἀνδρὶ μὴ σοφῷ 
Aóysc Ετ. ἴῃς. XI. 2. μισῶ σοφιτὴν, 
ὅτις ἐδ᾽ αὑτῷ σοφὸς eorund. OXI. 
σοφοὶ μέν εἰσ᾽ οἱ τάδ᾽ ἠκριβωκότες" ἀλλ᾽ 
d δύνανται διὰ τέλος εἶναι σοφοὶ Hec. 
1192. sq. πᾶν τὰξ ἀνάγκης ὅϑλόν és 
ἐν τοῖς σοφοῖς Or. 488. συνασοφεῖν 
τοῖς μὴ σοφοῖς Ph. 397.  coó8c M-, 

γος 1b. 1265. cf. Dan. fr. XIL. 2. 
παῖδας περισσῶς ἐκδιδάσκεσϑαι aojüc. 
Med. 295. cf. Her. 575. οἱ σοφοὶ 
δαίμονες κεκλημένοι Iph. T. ὅ70. οἱ 
σοφοὶ μάντεις Rh. 65. ὁ πλᾶτος τοῖς 

σοφοῖς ϑεὸς Cy. 815. δυνάμενοι εἶναι. 
σοφοὶ Ion. 598. τὰς σοφὃς ςρατηλά- 

rac Er. fr. V. 1. ἅπαντες ἐσμὲν εἶς, 

τὸ νεϑετεῖν σοφοὶ Fr. inc. xui 
1. σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνϑσίᾳ 
eorund. XLIV. σιωπὴ τοῖς σοφοῖς, 
ἀπόκρισις eor. CXXXI. σοφῇ προς, 
μηϑίᾳ Hec. 1137. ὡς εἶ σοφὴ Or. 
218. σοφῆς αἴνιγμα παρϑένε Ph. 48.. 
σοφῆς δεῖται φρενὸς Med. 677. σοφὴν. 
(sc. γυναῖκα) μισῶ Hip. 640. — con, 
χειρὶ τεκτόνων Al. 849. σοφὴν ἔλεξας. 
τήν γ᾽ ἑκέσιον φυγὴν Sup. 151. yXas- 
σα σοφὴ lph. A. 338. γῆρυν κλύων 
σοφὴν coó8 παρ᾽ ἀνδρὸς Bac. 179. 
γνώμην εἶναι τοῖς σοφοῖς λίην σοφὴν. 
El. 296. σοφῆς ἄγαλμα χειρὸς And. 
fr. XXIX. 8. σοφόν τι xdv κακοῖο; ἃ, 

δεῖ, φρονεῖν Hec. 228, σοφόν τοὶ τὸ. 
σαφὲς Or. 397. τὸ γῆράς «σα 8 σο-᾿ 

φὸν ib. 490. βραδεῖς μῦϑοι πλεῖξον. 

ἀνύδασιν σοφὸν Ph. 450. σοφὸν Xpii-. 
pa An. 958. τὸ σοφόν 8 σοφία Bac. 

393. σοφόν γε τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλε, 

m 



ΣΠΛΝ 

| €y. 569. σοφὸν βέλευμα Antiop. fr.| Σπανίζειν. | XII. 3. φαρμάκων δεῖται σοφῶν Ph. 
|475.. καινὰ προσφέρων σοφὰ Med. 
| 298. ἢ ταῦτ᾽ ἐν ὑμῖν σοφά ; An. 438. 
| πολλά γ᾽ £cl κἀπὸ ϑηλειῶν σοφὰ Sup. 
204, πολλὰ ἐξευρεῖν σοφὰ ib. 903. 
TÀT ἐμδ σοφὰ Iph. A. 1214. à δο- 

᾿κήμασιν σοφὰ Tr. 411. ἀμαϑεῖ σοφὰ 
! λέγων Bac. 480. σοφοῖς χαίρειν κα- 
᾿κοῖς ib. 1265. etc... 2) Comp. τίς £e 
'σθ σοφώτερος ; Hel. 584. εἰς ἔρωτα 
πᾶς ἀνὴρ σοφώτερος Antig. fr. VI. 8, 
“ἔξω ὀργῆς πᾶς ἀνὴρ σοφώτερος Hyp. 
Mr. VIL ἣν ye πείϑῃ τοῖσι σᾶ σοφω- 
τέροις Hec. 399. σοφωτέρες δεῖ βρο-] νιον ϑήρευμα Iph. A. 1162. σπάνιον τῶν εἶναι Oedc Hip. 120. ok8uev! ἄρ᾽ ἦν ϑανᾶσιν ἀσφαλεῖς φίλοι Fr. εἶναι δαιμόνων σοφώτεροι Sup. 218.| inc. LXXXVI. 1. τίς &v πρόνοια γίνεται σοφωτέρα ; Ph.| ματα Cy. 189. /49. πρόϑυμος μᾶλλον, ἢἣ σοφωτέρα Σπάνις. σπάνις βία Hec. 12. τόλμης Med. 485. σοφωτέρα φανῇ ib. G00.| σπάνις Or.940. ἀλκᾶς ὁ σπάνις &U- αἱ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι γενέταις Àn. 772. φλαύραν d σπάνις Hip. 4236. et Cress. fr. IX. 1. καλῶς) γυναῖκ᾽ ἔχειν Iph. Α. 1163. σπάνις ἔλεξας τῇδε, καὶ σοφώτερον Hec. 1007.) τῶν ἀγαϑῶν Rh. 245. "Wretpéa ἔχει τι λέξαι τῶν νεῶν σο- Σπάραγμα κόμας An. 897. δαμάλας ῥώτερον Ph. 533. τὸ γῆρας τῶν vew-| διεφόρεν σπαράγμασιν Bac. 738. "pev φρενῶν σοφώτερον πέφυκε Pelei Σπαραγμός. ἐξηλύξαμεν Βακχῶν σπα- INV. 2. σοφώτερ᾽, ἢ κατ᾽ ἄνδρα cvu-| ραγμὸν Bac. 734. δίαιμον ὄνυχα τι- ἔπη Med. 675. etc. 3) Su-| ϑεμένα σπαραγμοῖς Hec. 657. ἀπὸ ἴσον μετασχεῖν τῷ σοφωτάτῳ) χαίτας σπαραγμοῖς Ph. 1523. χρω- 

τὸς σπαραγμοῖς ΤΥ. 453, γυμνᾶντο 

ὕχης Ph. fr. I. 3. κακῶν πάντων 
Ékrovec σοφώταται Med. 400, σοφώ- πλευραὶ σπαραγμοῖς Bac. 1133. 

Σπαράσσειν. τὸν νόμον ἄνω τε καὶ 
ατὸν χρῆμα Bac. 1149. cora 

κάτω λόγῳ σπαράσσων Pi. fr. VIT. 4. 

p» πόδα τιϑεῖσα Hel. 1544. 
φῶς. σοφῶς ἐφεῦρες ὥςτε μὴ ϑανεῖν σάρκας ἐσπάραξ᾽ ἀπ’ ὀξέων Med. 1217. 8 σπαράξομαι κόμαν; An. 1210. cf. θέναι᾽ ἂν σοφῶς ; Bac. 1270. σοφῶς) Iph. A. 1459. 

Σπαργᾷν. aic σπαργῶν Dac. 700. cf. Cy. 55. 
Zmápyavov, ἐν σπαργάνοις "Tr. 754. conf. Ion. 32. 918. 1351. 1490. et 1598. et Her. F. 1267. 
παργανδν. σπαργανώσαντες (sc. τὸν παῖδα) πέπλοις lon. 955. 

Σπάρτη, urbs Gracice celeberrima. Or. 65. An. 41. etc. Sup. 187. Iph. A. 
1205. Iph. T. 524. Tr. 944. et 994. Her. 742. Hel. 17. etc. Her. F. 478. étoTel. fr. X: d etidor. Σπάρτα t» σπάσῃ (2 sing. aor, 1. conj. med.)| Al. 450. et Rh. 366. | δαιτὶ πρὸς πολλῇ πολὺν (sc. οἶνον) Σπαρτιάτης Οὐ. 45 γι ὅ70. τὰς πόδας ἑςῶτες ἐσπάσϑη- 

|» ib. 635. cf. v. seq. ἀπ᾽ ἐμῶν γο- 
ἴσων σπασϑεῖσαν Hec. 90. 
Ἰαχίονος σπασϑεῖσει ib. 408. 

ΣΠΑΡ 

8 βία σπανίζομεν Rh. 170. cf. El. 235. et Bel. fr. XVI 145— σῖτον, ἃ σπανίζομεν Cy. 133. cf. v. 
140. αὶ τῶνδ᾽ zy ἀγέλαις ὀλβίαις σπα- 
νίζομεν Hel. 1276. σπανίζειν πέπλων 
Med. 960. ϑρίας πομπῆς σπανίζων 
Iph. A, 352. σπανίζοντας φίλων Med. 881. οἴ, Her. F. 558. oua σπανίζαεσα Hel. 806. εἰ ἐσπάνιζες χρημάτων Hec. 1228. μὴ σπανιζοί-- μεσϑα Med. 560. ὁρᾷς, φίλων ὡς 
ἐσπανίσμεϑα Or. 1055. 

Zmáviuoc, ἔσω κλείϑρων σπάνιος Iph. 
A. 345. σπάνιον pépoc Al.477. cmá- 

,F 8 σπάνια τυρεύ- 

σπάϑῃ φασγάνε μελανδέτε uW.-fr. II. 2. 
"v. συνεκϑανεῖν σπῶντα χρὴ τῷ πώ- ατι Oy. 568. ἔσπασεν ἄμυςιν ἑλ- 
σας ib. 416. ξίφος σπάσαντα ΟΥ. Σ 194. cf. ν. 1468. γνεοσσὸν τόνδ᾽ ὑπό. 
τέρον σπάσας An. 442͵ 
i$aXàc σπάσας Iph. A. 777. φάσγα- » σπάσας ib. 1566. et Iph. T. 322, l- Or. 1148. κάρηνα γένυσι Μελα- 

7. plur. Σπαρτιᾶται 
An. 726. et 'Tr. 999. 

Σπαρτιᾶτιο. Σπαρτιάτιδος χϑονὸς Or. 
236. 625. et 1661. ct An. 151. cf. EI. 411. “Σπαρτιατίδων κόρη An. 597, 

, ὔ 

ἐκ ryt&8 
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jj Σπαρτιᾶτις “Ἑρμιόνη ib. 890. γυ- 
ναῖκα Σπαρτιᾶτιν Hel. 114. 

Σπαρτοὶ, genus hominum, quos e dra- 

conis dentibus, a Cadmo in terram 

satis, ortos fingebant. Ph. 802. 947. 

949. 1015. 1241. et 1251. Sup. 712. 

Her. F. 5. et 794. et Fr. inc. CCV. 

Σπαρτὸς in sing. occurrit Sup. 578. 
et Bac. 1273. 

Σπεῖρα. σπείραις πολυπλόκοις Med. 

481. Κέκροπα σπείρας συνειλίσσοντα 

Ion. 1164. 

Σπείρειν. ὃς τὴν ápísmv Χεῤῥονησίαν 

πλάκα σπείρει Hec. 9. σπείρεσι Δή- 

μητρος sáxvv Cy. 121. τς " Apnc 

σπείρει Her. F. 252. σπείρει νέα 

(sc. τέκνα) Hyp. fr. IV. 3. μὴ σπεῖρε 

τέκνων ἄλοκα Ph. 18. εὐγενῆ σπείρειν 

τέκνα Antiop. fr. XVIII. 2, τὸν 'Ap- 
γείων γύην σπείροντες Her. 840. ἡ 

σπείρεσα καὶ διδδσ᾽ ἔρον Mip. 449. 

ἔσπειρεν ἡμῖν παῖδα Ph. 22. cf. Iph. 

A. 90. ὃς τὸ γηγενὲς δράκοντος 

ἔσπειρ᾽ ὄφεος ἐν γαίᾳ Sépoc Bac. 1025. 

cf. v. 1314. παίδων φονὰς σπεῖραι 

Med. 718. βρότειον σπεῖραι γένος 

Hip. 618. àpísac Svyarépac σπεῖραι 

Bac. 1232. cf. Or. 748. σπείρας βρέ- 

φος Ph.22. ὁ σπείρας carijpib. 1594. 

it. Hip. 628. et Bel. fr. XVII. 1. 

σπείρας ἀδελφὲς τοῖσιν ἐκ σέϑεν τέ- 

κνοις Med. 808. πρὸς σὲ 78 σπείραν- 

τος ἄντομαι Διὸς Al. 1101. τὸν σπεί- 

pavra γηγενῆ Ξ-άχυν Bac. 264. τὸν 

σπείραντα ἐκ οἷδε Φοῖβον lon. 49. 

χρόνια σπείρας λέχη 1b. 04. σπερῶ 

γύας El 79. σπερᾶντα ϑανάσιμον 

γύην Med. 479. ἔγχη τόξα τ᾽ ἔσπαρ- 

ται πέδω Her. F. 1098. ὡς ὁ πλεῖΞτος 

ἔσπαρται λόγος Ar. fr. I. 1. r8r ἐκεῖ 

νῦν ἐσπάρημεν Ion. 554. 
Σπένδειν. σπένδε Bac. 313. ἔνϑ᾽ ὁ 

καινὸς ἔσπεισεν γόνος lon. 1202. 

σπονδὰς ἔσπεισα ἘΠ. 512. σπείσασα 

νερτέροις χοὰς Or. 1322. σπένδομαι 

συμφοραῖς ib. 1680. Seoict σπένδεται 

Bac. 284. ἐπὶ τοῖσιν ἐσπείσαντο Ph. 

1946. ϑεοῖς ἐσπεισάμην σπονδὰς AI. 

1018. νεῖκος ἐσπεῖίσϑαι Med. 1140. 

Σπέρμα. ἀχάριτον σπέρμα Hec. 254. 

τὸ σπέρμ᾽ ἄρερα mapaAa[)sg d4AXe 
o 
d πάρα Or. 55 παίδων σπέρμα Med. 

669. Hip. 622. et Ion. 406. κτανεῖν 

EIHAA 

μαντικὸν σπέρμα Iph. A. 520. τὸ. 

Σισύφειον σπέρμα ib. 524. τὸ Tav- 
τάλειον σπέρμα Iph. T. 988. πᾶν τὸ 
ϑῆλυ σπέρμα Καδμείων Bac. 85.. 

σπέρμα τῆς ϑείας φρενὸς Her. 541. 

σπέρμα παιδὸς Dan. 8. σπέρμα γεν-᾿ 
ναῖον Bel. fr. XVI. 4. et 11. νης, 

τῶν σπέρμα Dan. fr. I. 6. συμπλέ- 

κοντες σπέρμα Fr. fal. cit. V. 5. emép- 

μα δύτηνον βροτῶν Fr. inc. CX. | 

σπέρμα κηρύκων eorund. ΟΟΧΧΙ. | 

Σπέρχειν. ὅϑεν λαμπρὸς ἀέρας σπέρ- 

χει μύδρος Sis. fr. 1. 35. μὴ σπέρχε, 

Med. 1138. σπερχόμενος ταχύνει Al. | 

257: EY 

Σπέσϑαι i. 4. ἕπεσϑαι Ph. 429. "| 

Σπεύδειν. σπεύδω lph. A.3. et 140; 

δύο κακὼ σπεύδεις Ph. 5885. ὧν ERE 

γοιαν σπεύδεις κατέχων Med. 761. 

σπεύδει ἀσπέδατα lph. T. 201. ef. 

Bac.911. ὃν σπεύδεις ἴσως (sc. krü- 

Κι : 

τί 1 

! 
F 

νεῖν) Hel. 815. μεγάλα σπεύδεις : 

pá- 
ypara Yon. 599. σόν γε λήσεις πόσιν. 

) 

f 

ib. 1645. 8 σπεύδεσιν tic τὰ 7T 

ἅ σε σπεύδει λαϑεῖν ib. 1028. τἀμὰ 

σπεύδεις φίλα Her. F. 1409. τὸν 

αἰϑέρ᾽ ἰδέσϑαι σπεύδω Bel. fr. 1. 4 

γάμες ὅσοι σπεύδεσι μὴ πεπρωμξ 

Melan. fr. VIII. 1. σπεῦδε Or. 124 

σπεῦδ᾽ ἐκ Φρυγῶν μοι lph. A. 672. 

πρὸς οἴκες σπεῦδε Hel. 1454. σπεὺ 

(ere Cy. 652. σπεύδωμεν Hec. 5 
ἃν βίᾳ σπεύδωμεν ἀκόντων ϑεῶν ] 
378. τὸ σὸν σπεύδων ἀγαϑὸν ἢ 

122. τοιάδε σπεύδων χάριν πέπονν 

τὴν σὴν ib. 1175. cf. v. 1201. 4 

Qok&vra. μᾶλλον, ἢ σπεύδοντά ce Het. 

735. σπεύδων, ὅτ᾽ £omtvO, δὲν εἶχε 

Hel. 724. κλίμακας σπεύδοντες Iph. 

T. 1352. σπεύδοντες ἄνδρας---ϑηρί 

σετε db. 1426. τὰς ἡδονὰς τῆς 5 

μηϑίας πάρος σπεύδοντες lon. 44 

ἔσπευδον αὐτὸ r6ro Tr. 9055. ἔσπεῦ 

δρόμῳ El. 473. cf. Ion. 1556. εὗψι 

xíav ἔσπευσας ἀντ᾽ εὐβελίας Sup. 161. 

ἀπόλεμον πόλεμον ἔσπευσας τέκνοις 

Her. F. 1133. σπεῦσον Med. 82. 

σπεύσατε ϑᾶσσον δώματος εἴσω ib 

100. τὴν ἀϑλίως σπεύσασαν ἀϑλίαι 

ὁδὸν Ion. 1926. σπεύσω Hec. 06 

σπεύσει ϑανάτοιο τελευτὰν Med. 152 

εἰς ϑαλάμες σπεύσεις Hip. 183. ὦ 

σπεύσετε; lb. 780. "Tut. 

σὸν σπέρμα τολμήσεις Med. 810. 
^ 

TO 
, ^ Ε- , Jom i 

Σπλάγχνον. Cot viv χρόνῳ μαλάξει, 
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| σπλάγχνον Or. 1201. ἀνδρὸς σπλάγ- 
| xvov ἐκμαϑεῖν Med. 220. σπλάγχνον 
| &vrovov φέρων Hip. 118. μομφὰς ἐχ 
| ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν ΑἹ, 1012. κατὰ 
| σπλάγχνων πτύχας Sup. 212. rà 
| σπλάγχν᾽ ἐξαμήσασϑαι βίᾳ Cy. 235. 

dp σπλάγχν᾽ ἐϑέρμαινον ποτῷ ib. 423. 
|! λρβὸς 8 προσῆν σπλάγχνοις El. 828, 
| σπλάγχνα λαβὼν ib. 838. ἐν σπλάγ- 
Χνοισιν Inus fr. V. 4. 

Σποδεῖν. σποδόμενος 
Xov κάρα Hip. 1238. πυκνῇ νιφάδι 
᾿πάντοϑεν σποδόμενος An. 1130. 
ποδιά. δαλὸς κρύπτεται εἰς σποδιὰν 

| Cy. 610. 
Emo0óc. à 
Sup. 826. 
|1129. 
1140. 

^ , , "poc vérpac φί- 

ὥσπερ ἐκ σπονδῆς ϑεῦ Cy. 
σπονδαῖς ἔντιμος Or. 1688. 

σπονδὰς σῷ κασιγνήτῳ φέρων Ph. 97. 
et 145. ἕν y ὠφελεῖ, σπονδαὶ ib. 368. 
σπονδαῖς πεποιϑὼς ib. 603. σπονδαὶ 
ἡμῖν (sc. εἰσὶ) Med. 898. ϑεοῖς ἐσπει.. 
σάμην σπονδὰς ΑἹ. 1019. àv ἐμπύ- 
pov σπονδὰς καϑεῖναι Iph. A. 60. 
σπονδῶν ἄπο ὠϑεῖ μὲ Bac. 45. σπον- 
δὰς τέμωμεν Hel. 125]. σπονδῶν 
μεϑέξεις ib. 1684. σπονδὰς ϑεοῖς λεί- 
βειν Ton. 1032. ἐκχέοντι σπονδὰς ib. 
1188, τὰς πρὶν σπονδὰς ϑεῶ δίδωσι 
γαίᾳ ib. 1192. vid. etiam v. 1232. 
ονδὰς ἔσπεισα El. 511. 

πορά. ϑῆλυν σπορὰν Hec. 659. et 
Dan. 12. et ϑήλεια σπορὰ Tr. 508. 
Ἰῃηρὰ σπορὰ An. 638. δέξαι ϑηλαῖσι 

| 
| 

πειϑὼ εδέν τι μᾶλλον ἐς 
'£Aoc σποδάζομεν μανϑάνειν — Hec. 
317. σπεδάζομεν πόλλ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων 
Fr. inc. CVI. 1. σπάδαζε Hec. 337. 
|r' ἐσπόδαξες ἄρχειν Δαναΐδαις Iph. A. 
37. φαύλως παραινεῖν σποδάσαντα 
BE. 89. τὸ abr σπεδάσας ib. 

O7. τες κατὰ τέχνας σπεδαζομένες 
ipist. IV. πέλας πᾶν, Ó, τι σπεδά- 
Jerac Sup. 761. 
τϑδατέον Iph. A. 902. 
γϑρή. σποδῇ πρός σ᾽ ἐλιάσϑην Hoc. 

Στάδιον. 

Σταϑμᾷν. 

EZTAO 

100. ἔρχεται σπεδῇ ποδὸς ib. 216. 
cf. An. 547. Rh. $5. et Her, 119. 
πάντων "Ax. διὰ χερὸς σπαδὴν ἔχειν 
Hec. 673. μὴ ϑανεῖν σποδὴν ἔχων 
Or. 1056. σῆς βοηδρόμε σπεῦῆς ib. 
1572. rí με καλεῖς σποὸῇ ; Ph. 850. 
ἀκᾶσαι σπεδὴν ἔχεις : ib. 908. eic 
&paXXav πολύτεκνον σποδὴν ἔχων 
Med. 557. ἀφικόμην σποδῇ Hip. 903. 
cf. vers. 1152. it. An. 881. Svpaía 
πήματος σποδὴν ἔχων Al. 781. et 
1017. ἐκμαϑεῖν σποδὴν ἔχων An. 
1051]. σπαεδὴν ἐπ’ ἄλλην ὁρμώμενος 
Sup. 1198. τῶν προκειμένων σπεδὴν 
ἔχοντες Iph. TE, 149440 σπεδῆς, 
festinanter, Bac. 219, ὁποίαν προσ- 
τιϑεὶς σπεδὴν Aóyse ; ib. 662. ὡς φέ- 
pec τι τῇδε τῇ σπεδῇ νέον Hel. 608. 
ἡμῖν σπεδῇ σύναψαι ib. 1460. σπε. 
δῆς ὕπο ἔπιπτον ib. 1690. ἃ χρῆν σε 
μετρίως σπεδὴν ἔχειν Her. Ε΄, 709. 
σποδῆς ἀξίος Epist. IV. σποδαὶ λό. 
yov Hec. 132. σπεδαῖς ἅμα Iph. T. 
579. σπεδαὶ δεσποίνας Ton. 1061. 

Σταγών. ὑγρὰ sayüv Sup. 81. «α- 
γόνα ἐκ παρηΐδων γλώσσῃ δράκοντος 
ἐξεφαίδρυνον Bac. 766. σὺν αἱματη- 
ραῖς Ξαγύσι Ph. 1424. sayóvac ὑδρη- 
λὰς Sup. 906. οἴνα χλωραὶ ςαγόνες 
Cy. 67. σπονδὰς ἐχίδνας sayóct μι- 
γνυμένας Ion. 1283. ὑγροβόλες ςα- 
γόνας voríac Chry. fr. VII. 3. 

Σταδιοδραμᾶμαι Her. F. 863. 
sáóta χλοερὰ Ion. 497. 

Στάξειν. ἃ καϑαμέριον «άζεις — βό- 
τρυν Ph. 937. ὃ κατ᾽ ὀμμάτων cá- 
ζεις πόϑον Hip. 526. δακρύοισιν κό- 
ρας Ξςάζω An. 534. cf. Ion. 876. Ψψό- 
$oc «ςάζει δ ὥτων Rh. 006. ςάξειν 
δάκρυ Iph. A. 1467. et Antiop. fr. 
XL.2. ςάζων ἀφρῷ γένειον Iph. T. 
308. ἱδρῶτα σώματος τάζων ἄπο Bac. 
620 ef Tyà1199. ἘΠ κε ε ὕδωρ sá- 
ζεσα πέτρα Hip. 122. ἐν αἵματι sá- 
ζεσαν χέρα Bac. 1162. αἷμα ἐξ ἄκρϑ 
ἔςαζε κρατὸς Med. 1199. cf. Her. 
1041. ἐκ ϑύρσων μέλιτος &&aZov ῥοαὶ 
Bac. 710. κρεματὰ ἔςαζ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις 
ib. 741." ὅγ᾽ τἀπὶ ὀμμάτων ἔταξα πη- 
γὰς Her. F. 1355. 

πλέϑρε Ξςαϑμήσας μῆκος 
εἰς εὐγώνιον Ion. 1137. τῇ ᾿ρετῇ «a- 
σμώμενος τὰ πάντα Fr. inc. B. 19. 
9 
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Στάϑμη. παρ᾽ οἵαν ἤλθομεν τάϑμην 
βίε Ton. 1514. 

Σταϑμὸς, 1) stabulum. ἐν saSpoicw 
ἱππικοῖς Or. 1449. ταῦϑμὲς ἐπὶ βέτα 
An. 280. σὰ πορϑήσων ταϑμὰ Rh. 
293. 2) postis.. sa9pu8c μοχλοῖσιν 
ἐκβαλόντες Or. 1474. cf. Her. F. 999. 
ἐξ ἄκρων ταϑμῶν Iph. T. 49. 8) li- 
bra, pondus. μυρίον δες Xpvo8 «α- 
ϑμὸν Bac. 810, μέρη ςαϑμῶν ἰσότης 
ἔταξε Ph. 544. 4) statio. διπετῆ νεῶν 

saSpuà Rh. 43. 
Σταλαγμός. saXaypóc αἵματος lon. 
351. φόνε Ξταλαγμοὶ Hec. 241. δισ- 
σὲς ταλαγμὲς αἵματος Topy8c ἄπο 

Ion. 1003. cf. v. 1055. et 1265. 
Σταλάσσειν. ἔνϑα πορφ. Ξταλάσσεσιν 
εἰς οδμα---δακρύων αὐγὰς Hip. 738. 
δάκρυ Ξταλάσσω Hel. 639. ς-αλάσσων 
ἀΐδᾳ φόνον An. 1047. τοῖς ὁρῶσιν 
ἐτάλαξ᾽ ἱδρὼς Ph. 1397. 

Στάσις. ςάσις πολίταις An. 470. τὴν 

'Iv8c τάσιν Bac. 028. ςάσει νοσᾶσαν 
πόλιν Her. F. 34. cf. v. 273. et 543. 
oi τάσιν ἔϑηκαν ib. 590. τίν᾽ ἔχει 
ςάσιν tvoóíac Bel. fr. 1. 4. ἐχϑρὰν 

sácu εἶργ᾽ ἀπ᾽ οἴκων Cresph. fr. IV. 
10. πρὸς ἵππων ὁρμήσας sáctr Hip. 
fr. Xll. μάχας ἀφαιρῶν καὶ ςἀσεις 

Aut. fr. III. 27. 
Στασίωρον Cy. 53. vid. not. 
Στατίζειν. πρὸς ἕδρας ᾿Ασιήτιδες ὃμωαὶ 

ςατίζεσι El. 310. ἐδέ τις ἀμφιπόλων 

sarífer (i. e. erat) ἀμφὶ πύλας AI. 
90. 

Στάχυς. εἰ γῆ κακὴ ---εοὖ sáyxvv φέρει 

Hec. 593. χρυσοπήληκα sáxvv Σπαρ- 
τῶν Ph. 946. cf. Her. F. 5. κάρπι- 
poe sáxvc Sup. 3l. et Hyp. fr. IV. 
6. λειμῶνος ἦρινδ sáxvv Sup. 445. 
γηγενῆ -άχυν Bac. 264. Θηβαῖον 
sáxvv ib. 749. σπείραεσι Δήμητρος 
sáxvr ; Cy. 121. sáxvc ἄρσην Er. 

fr. 1. 27. -sáxvv πύριμον Eu. fr. II. 
1. ἐκ γῆς πολύμετρον λαβὼν Ξ-άχυν 

Meleag. fr. I. 6. 
Ereyavóc. δοκὸς «eyavàc Cret. fr. II. 

y? 
Στέγειν. κακόν τι 
Ph. 1220. δάκρυον ὄμματ᾽ ἐκέτι Ξέγει 

Iph. A. 888. séyec πλήρωμά τι; Yon. 
1412. μάταν ὄχλον séyov rópavvov 
δῶμα προσπόλων ἐμῶν; Hip. 843. 

^ L4 - 

ὥστε Ξέγειν γε τἀμὰ καὶ o ἔπη καλῶς 

€ Ν 

σέγεις ὑπὸ σκότῳ 

ZTEI 

El. 273. τέγειν τὰ δεσποτῶν Eu. fr, 
IV. 2. ἐκ àv δυναίμην μὴ séyorra 
πιμπλάναι Fr. inc. XI. 1. δαινύμε- 
voc £v séyovrw yasép ὑπτίαν Cy. 
925. 

Στέγη. 808 ςέγην καλῶς ἀκριβώσειαν 
Hip. 408. ἐν δεσμοῖσι πανδήμε «έ- 

ync Bac. 444. cf. v. 227. ubi est in 
Plur. πανδήμοισι Ξέγαις. ἄξενον «ἔς: 
ynv ἐμβεβῶτες Cy. 91. συμπίπτει 
séyg Her. F. 905. cf. v. 1007. τὸς 
πονηρὸς κλεῖϑρον εἰργέτω séyuc Ex. 
fr. Il. 20. ἥδε μοι τροφὸς;---ἄγκυρα, 
séyg Fr. inc. CLXXXV. 2. 2) dor, 
séya. νυμφιδίῳ séyg An. 859. s& 
yac εἴσω Bac. 898. ἰάχησε s£ya EL 

1150. 8) plur. ^"ASa vac Ἰλιακᾶς τέ- 

ya. Hec. 1008. ταῖσδε σώζεται e&- 
γαις db. 1014. γυναικῶν aixpaXo- 

τίδων séyavib. 1016. ἀνὰ «éyac lb. 
1171. séyaiw δέχεσϑαι Or. 40. Xel- 
πετε céyac Med. 894. μελάϑρων sé 
γαι Al. 248. τυραννικαὶ ςέγαι ἈΠ, 
883. πορφυρευτικαὶ ςέγαι Iph. 3 
263. σαίρειν séyac Cy. 29.  «éyac 
δόμων ib. 118. σέγαι ἔρημοι φίλων 
Her. F. 430. etc. inprimis dictio κατὰ 
séyac passim in Eurip. occurrit. —— 

Ereyvóc. síyv ἔχω σκηνώματα Cy. 
323. Ἢ 

Στέγος. à τῷδ᾽ ἵτ᾽ εἰς ταυτὸ eéyoc Al. 
739. cf. An. 658. et Iph. T. 950. 
ἐρείψιμον séyoc Iph. T. 48. πᾶν 
τόδ᾽ ἐπλήσϑη sfyoc (sc. àvrijc) Her. 

646. δυοῖν ἐχϑροῖν εἰς ἕν AS 
row ςέγος lon. 848. πολύκαπ oy 

séyoc El. 1140. διὰ séyec i 

32. 1 

Στείβειν. ἵνα «ci(9ect κύνες Hip. 217. 
ἵνα χορὸς ςείβεσι ποδοῖν lon. 49 
ποδὶ Ξςείβων ἀνοσίῳ Hel. 875. * 

Στεῖρος μόσχος An. 712. j 

Στείχειν. ποίαν---Ξ-είχω ; Hec. 164. 

ςεέχεσιν εἰς φόνον Med. 977. - 
«TOv ἐς ἅδην sexu Hip. 1366. conf. 

An. 415. εἰς καλὸν ςείχει Her. F. 

729. ςειχέτω ἄχϑη νεκρῶν Sup. 940. 

ὡς ςείχῃς πάλιν Hec. 1021. cf. Rh. 

594. πρὸς φίλον ςείχειν τάφον Or. 

97. τυφλῷ stíxovra παραφόρῳ moUi 

Hec. 1050. δρόμῳ τείχοντα Or. 724. 

βάρβαρα φῦλα καὶ διόδες ἀνόδεο ςεί- 

χων Τρ}. Τ. 888. αὐτόματον τὸν δα- 

λὸν εἰς τὸ κρανίον τείχοντα Cy. θ44. 



ETEN 

᾿τείχων πάτραν Ion, 1331. 

δεῖ ποδὶ stéxaca Fr. inc. II. 4. etc. 
ἡτέλλειν. 

Αὖλιν Iph. A. 119. 
|EXMévav ib. 178. 
Jib. 661. conf. v. 1328. 
σμασι λινόκροκον φᾶρος ςέλλων Hec. 

ἰσείλαμεν Iph. T. 70. ὅπῃ νεὼς ςεί- 
'λαιμ᾽ ἂν ὄριον πτερὸν Hel. 140. vav- 
ἰληρίαν---ςείλας Al. 112, ἀπ’ Ἰνά- 
8 ςείλας Sup. 646. σὲ πολυκώπῳ 
σκάφει ςείλας Iph. T. 982. s&ó oc 
Dac. 820. ποῖ δὴ ςέλλεσϑε; Hec. 
|l7. xarà πρύμνας ναῦται ςέλλον. 
Jat κινεῖν κώπας Tr. 181]. ὃς ἀδίκῳ 
“νώμᾳ---“έλλεται Bac. 998. ὡς ςελ- 
ὦμεϑ᾽ οἴκαδ᾽ ἄσμενοι Tr. 1264. ὡς 
[£y (2 sing. przs. conj. med. pro- 
| ciscaris) πρὸς otkec Hel. 1456. ἐπὶ 
"pac πόϑον ἐξέλλα Hip. 234. «sei 
αἱ νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνες πέπλες 
lac. 819. λόγον Ξειλώμεϑα ib. 668. 
είλασϑαι τὴν πρὸς ᾿Αρχέλαον 600v 
—pist. V. τί ὀμφαλὸν γῆς ϑεσπιῳ- 
ἡν ἐσάλης ; Med. 668. ὅπερ ϑνεκ᾽ 
τάλην An. 250. cf. Dan. 44. ἐπεὶ; 

σέλλοσ᾽ ᾿Αργεῖοι νότον Tr. μένη Or. 957. 168. μὴ ςέλλειν τὰν “σὰν ἵνιν πρὸς] 553. 

1081]. ἔνϑ᾽ ᾿Αργόϑεν γαῦν ποντίαν ζεις 5; ΤΥ. 578. 

SETENWN 

δὲ ai9e-| μενοι Iph. T. 1390. χύσον σεναγμὸν |píac ςείχοντε πλακὸς El. 1349.  ve-| Her. 633. cf. Her. F. 1025. 'Ap- |kp8c σείχοσα ϑάπτε Hec. 1988. ἀκτῖ- γεῖος ὁ sevaypóc, ἢ φίλων ἐμῶν ; El. |va τὴν στείχοσαν ἡλία Rh. 9992. βρα- 755. 

et Bac. 1026. 

ὀψὲ ςενάζεις El. 11] 1k 
1228. et Her. F. 1064. 
scvakrà Her. F. 913. 
ἐχρῆν Hip. 1072. 

ςενάζειν πολλὰ ib. 1143. 
ἀρὰς τέκνοις Ph. 336. ὁ ςενάζων oi- 
κτρὸν Sup. 104. μέγα ςενάζων Iph. 
1.957. Ξενάξων ὅσον ἐτύγχανε πνέων 
Dac. 1130. ςεναάζων φροίμιον φόνε 
Her. F. 753. ἰάλεμοι ματέρων----ἐ-έ-. 
ναζον οἴκοις Ph. 1042. τί &céva£ac 
r8T0; Iph. T. 550. Ξέναξον AI. 285. 
et Her. F. 875. ie ςενάξει οἷσιν 
κακοῖς Al. 197. μήπω σενάξῃς Lon. 
708. δεινὸν ςενάξασα Med. 1184. 

Στενακτέον Sup. 291. 

ἄλην ἰηλέμων γόων ἀοιδὸς Her. F. 
) 

μάτων ἐχ ἥσσονας σοῖς προστί- 
Mt γόνασιν ὠλένας ἐμὰς An. 895. 

9. σεμνὰ ceupárov μυτήρια Sup. 
0. spar ἀνέμοις καὶ ϑυέλλαισι 

-πρὸς ϑάλασσαν £cáAm Hel. 1543. Στενακτός. 

, , , - b3l , e E 
MMpa.  séupara Ljvaca Or. 192. “τενάχειν. ὅταν ἄνδρα 

Beca ἱερὰ séppara Sup. 36. cf. Ion. Erévew. ςέγει τις----ν δό 

Ξενεικκτὰν ἰαχὰν Ph. 1311. * " 
Ld Ξεγακτὰν ἄταν Her. F. 917. 

Ce, ὡς ecvakrà ib. 913. 
, , 

φίλον Ξενάχῃ 
πάρα ςενάχειν 

ςενά- 

Ti Ar. fi; X X VII: 4: 
Ph. 1546. et Tr. 106. 

μοις κόρα Hec, 
649. τὸν Savóvra à ςένεις τόνδε ib. 
678. ςένω γετὸν Κλυταιμνήςρας μό- Sec Bac. 350. δόμος σέμμασιν ἐν- 

Wee Ion. 224. τὰ τῷ ϑεῦ σέμματα 
122. cf. v. 1310. ὁρῶ παλαιὰν 
τίπηγ᾽ ἐν Ξέμμασιν ib. 1338. 
μματᾶν. ςτεμματᾶτε Her. 530. 
γαγμα. ἄξια sevaypáror Or. 1396. 
τίφων᾽ ἐμῶν σεναγμάτων kAoscat 
p. 801. τῶν σῶν àkécaca ςενα. 
ἅτων Her. 479. | 
αγμός. κατάρχομαι Ξςεναγμὸν Or. 
8. βροντᾷ τεναγμὸς ---- ἦν ὅμοιος 
. 1046. κλύει τις ςεναγμόν ; Al. 

Ξεναγμὸν τῶν νεκρῶν ἀΐσατε 
p. 798. σεναγμὸν ἡδὺν ἐκβρυχώ- 

pov Or. 77. ὥς σ᾽ ὀλόμενον 7£yw ib. 
1384. ἢ πα ςένεσι φυγὰς ἐμάς ; Ph. 
381. πότερ᾽ ἐμαυτὸν, ἤ πόλιν, ςένω ; 
ib. 1321. , κακῶν σῶν «£v ib. 1434. 
τὸ πρᾶγμ᾽, ἐφ᾽ ᾧτινι νῦν τένεις Hip. 
903. σένω σὲ μᾶλλον, ij ̓ μὲ ib. 1409. 
ςένεις ἐπ᾽ ἀμφοῖν ἄχη Sup. 820. 'EA- 
λάδος τῆς ταλαιπώρα séve Iph. A. 
370. τέκνων πλῆϑος δάκρυσι κατάωρα 
ς“ένει Τα. 1090. τὰς ἐμὰς ςένω τύ- 
xac Hel. 470. τὰ πάρος ἐκέτι ςένο- 
μεν db. 654. σὲ δακρύοις ςένω, x. 7. X. 
Her. F. 1045. : -s£ye« 9erXAa ἜΝ, inc. 
LXXV,. 5. cf. Hel. 142. ὅταν σὺ 

4 B 

ἀγὼν πλήρης Ξσεναγμῶν Hec. 
230. εἰς Ξεναγμὲς καὶ γόες δραμε- 

κλύειν ςεναγμῶν AI. 
πενϑίμες Ξ“εναγμῶν εἰσβολὰς σέλλειν ἐπὶ τὰν] Ton. 677. Ξεναγμῶν με περιβάλλει μὴ τέλλειν σρατὸν γέφος Her. F. 1140. 

ποντίοις πεί-} Στενάζειν. ὥς σε Ξ-ενάζω Ph. 1634. 
τί παιᾶν᾽ ἐμὸν etyá- 
8 μόνον ςενάζετε τὰς 

Ἡρακλείας παῖδας k. τ. X, Her. F. 
248. ςενάζω τέκνων ὄλεϑρον ib. 1065. 

séva£s "Tr. 
stváceS, ὡς 

τότε ςενάζειν 
8 γὰρ ἔνδικον, σὲ 

μὲν ςενάζειν, k. τ. Δ. Iph. A. 483. 
Ξς-ενάζων 

ΝΥ σα. EE 



ΣΤΕΡ 

σένῃς Or. 298. cf. v. 1160. 
τιν ςένωσιν Al. 952. ςένειν πάϑος 

Hec. 589. ἐχ οἷόν τε μὴ sévew κα- 
κὰ Or. 1083. μέγα s£&vew Med. 291. 

cf. Cy. 197. sévew πάρα Al 342. 

παλαιὰ καινοῖς δακρύοις 8 χρὴ sévew 

Alex. fr. XX. τὴν δυστυχεΞτάτην sé- 
νων spartíay Sup. 23. τίς ὁ sévov ; 
Rh. 732. πόντος κύμασι Ξένων λά- 

puc Her. F. 861. «éveca Ph. 1444. 
Hip. 38. et Hel. 1806. ἐκ àv povo- 
ϑεὶς σῆς δάμαρτος &sevec Al. 297. cf. 
v. 655. νόσον κρυφαίαν ἡνίκ᾽ ἔξενες 
λάϑρα lon. 944. ςενομένα πόλις lb. 

721. οἷς. 
Στενόπορϑμος.  «tvómopSyov Χαλκίδα 
Iph. A. 107. 

Xrevómopoc. τᾶς Αὐλίδος ςενοπόροις 

ὕρμοις Iph. A. 1496. ςενοπόρβς κατ᾽ 

ἐξόδες An. 1144. ςενοπόρες πέτρας 
Iph. T. 890. «evómop Αὐλίδος βά- 
Spa Iph. A. 81. 

Erevóc. stvóv δίαυλον ΤΥ. 435. 
Στέργειν. εἰ τάσδε γ᾽ εὐνῆς Gve 8 
σέργει πατὴρ Med. 88. ςέργεσι &vp- 
φορᾷ νικώμενοι Hip. 458. cf. An. 180. 
εἰ μὴ τόσδε γε ςέργεις νόμες Hip. 
401. ἄλλην τίν᾽ εὐνὴν Ξέργει πόσιε ; 
An. 908. ςέργω τὸν φύσαντα τῶν 
πάντων βροτῶν μάλιτα Fr. inc. 
LVIII. 4. Ζεὺς, εἴτ᾽ ᾿Αἴδης, ὀνομα- 

ζόμενος Ξέργεις eorund. CLV. 8. τὴν 
μίαν μοι Ξεργέτω πόσις---εὐνὰν An. 
470. ςέργοιμ᾽ àv Hec. 789.  sepyyot 
μὲ σωφροσύνα Med. 636. χρῆν γυ- 
γαῖκα, κἂν κακῷ πόσει δοϑῇ, Ξέργειν 
An.213. ςέργειν ἀνάγκη τοῖσι σοῖς 
Sup. 257. cf. Her. F. 711. τὸν πα- 
póvra sépyew πόσιν χρὴ Hel. 1305. 
cf. v. 1417. Aékrp', à μὴ Sépuc, sép- 
γειν Mer. F. 1842, πατέρα sépyt&w 
El. 1102. ςέργειν ὑδρηροῖς ποτοῖς 
Bel. fr. XVII. 6. τὸν ὁμόϑεν πεφυ- 
κότα -έργων Iph. A. 502. γυναικὶ δ᾽ 

ὄλβος, ἂν πόσιν Ξέργοντ᾽ ἔχῃ Fr. inc. 
LVI. ἐκ ἔςξεργέ σοι ὅμοιος εἶναι 
lon. 817. ὃν ἔξςερξα 8x ὁμοίως ἀεὶ 

Epist. V. πέρα ςέρξαντες Fr. inc. 
B. 45. 1l. 8 sép£ew τὰ κρανϑέντα Or. 
1023. τἄμ᾽ ἐγὼ sépíe κακὰ Ph. 
1679. ἐκ ἔν τε μικροῖς, ἔν τε μὴ; 
sípíac ὅμως; El. 407. τέργεσϑαι 
ὑπὸ τῶν φίλων Epist. IV. etc. 

Στέργηϑρον. σέργησραφρενῶν Hip. 256. 

δεσπό- Στερεῖν. 

ΣΕ ΞΡ 

διπλῶν τέκνων μ᾽ ἐτέρησε, 
Φοῖβος Απ. 1214. ὅστις Θέτιν és& | 
puo ᾿Αχιλλέως Hel. 853. τὰς Μυ- 

κήνας — ἀνδρὸς Ξςερήσας Her. 807. 
τέκνων φιλτάτων -ερεῖσϑαι Sup. 793. 
ἀνδρὸς ἐτερήμεϑα Cresph. fr. VIL. 2, 
μητρὸς ἐτερημένοι Med. 1028. λέκτρων 
ἀνδρὸς ἐτερημένη ib. 286. σφῶν ἐτερη-. 
μένη ib. 1036. τερηϑῆναι βία Hec. 338. 
ἐσϑλῆς γυναικὸς Ξερηϑῆναι Al. 198, 
ςερηϑῆναι πάτρας Iph. T. 1058. za». 
τρὸς τερηϑεὶς Or. δ80. ματρὸς Ξερηϑεὶς 
Ph. 995. cf. Al. 411. παιδὸς stpy- 

ϑεὶς Ph. 1212. et παίδων sep. Her, 
F. 1401. τῆς σῆς τερηϑεὶς φιλτάτης 
ὁμιλίας Hip. 838. δάμαρτος σῆς spy. 

ϑεὶς Al. 227. σῶν ςερηϑεὶς γάμων. 

An.982. νεῶν ςερη εὶς, T8 τε 8 fits | 

püparoc Hel. 881. 

Στερεός. ἕρμα ςερεὸν γῆς Hel. 8060. 

Στέρεσϑαι Ph. 586. τέρομαί σε Bac. 

1309. τέρομαι δ᾽ οἴκων, Ξέρομαι παί- 
δων lon. 865. τῶν σῶν εὐϑὺς $i. 

τρων ςέρομαι El. 1309. sépsaSat. 

πατρίδος Ph. 391. et γᾶς πατρίας, 

ςέρεσϑαι Med. 653. λέχϑες φέρεσϑαι͵ 

An. 371. τέρεσϑαι τέκνων Sup. 1090.. 

et τ. ςερομένην Iph. A. 889. σβ ςερέντα͵ 

ΑΙ. 625. sepévra ἀρχᾶς Iph. A. 957. 

φασγάνῳ βίον -ερεὶς Hel. 94. φρονή-, 
ματος τϑ πρὶν sepévrec Hec. 623. οἵων. 

ςερεῖσα διπτύχων νεανιῶν Iph. T. 474. 

c8 -ερεῖσα Bac. 1300. ὄμβρων διόϑεν. 

ς-ερεῖσαι El. 736. δισσοῖν -ερήσῃ Té- 

κνοιν Ph. 1269. οἵα ςερήσεσϑ᾽ àw- 

δρὸς Hip. 1460. sepijcop.ac El. 308. | 

Στερίσκομαι Sup. 1093. " 

Erépvov. τέρνον παίειν Hec. 563. ὦ 

cépva ib. 424. sépra κάλλιτα ib. 

560. ἐμβαλᾶσα πῆχυν sépvotc Or. 
1466. "Apqv Αἰτωλὸν ἐν sépvou ἔχει 

Ph. 186. σέρνοισιν ἐμβαλὼν φλόγα 
Al. 4. τέρνων κτύπον Sup. 87. dh 

ΤῊ. 789. πρὸς sfpva πατρὸς sfprü 

τἀμὰ περιβαλῶ ; Iph. A. 632. cf. Y 

635. λόγχην πρὶν διὰ sépvov poe, 

Rh. 684. διὰ ςέρνων φόβος ἀΐσσε 

Tpgácw Tr. 157. σέρνων ἀπονιψα. 
μένη lon. 874. vid. not. περί μοὶ 

sépvow sépva πρόσαψον El. 1321. etc 

Στερνοτυπής. ςερνοτυπεῖς κτύποι Sup 

604. 
Erspomà, dor, et po&t. pro ἀφραπὴ Hec 

68. 



ZTE EZTIB 
Στεῤῥός. seppórv δαίμονα An. 98. ἐκ 
᾿ἔσιν ὅτω ςεῤῥὺς ἀνϑρώπε φύσις Hec. 
2090. ςεῤῥὰ ἀνάγκη ib. 1295. σεῤ- 
| pàv παιδείαν Iph. T. 206. σεῤῥὰς 
ἀλγηδόνας Med. 1031. σεῤῥὸν δόρυ 
| Sup. 711. ἐν σεῤῥοῖς λέκτροισι "Tr. 

Hec.128. εἶπ’ ᾿Ορέτην σεφαγᾶν Or. 
922. ςεφανᾶν κρᾶτα κισσίνοις βλατή- 
μασιν Dac. 177. μὴ λήγοις Ξεφαγᾶσα 
Or. 1693. Ph. 1754. et Iph. 'T. 1499. 
σεφάνωσεν δρακόντων Ξεφάνοις Bac. 
101. σεφάνωσον “βλλάδ᾽ ἀξίως Tr. 
1090. ςΞεφάνοις κάρα πολιὸν Ξεφανώ- 
cac Er. fr. VI; 4. sejava Tr. 1223. 
φεφανᾶσϑε κρᾶτα Iph. A. 436. “-ε- 
φανᾶσϑε κισσῷ Bac. 106. et x. σεφα- 
νωϑεὶς ib. 81. 

᾿Στεφανώδης. ςεφανώδει χλόᾳ Iph. A. 
1058. 

Στεφάνωμα μόχϑων Her. F. 355. 
Στέφειν. ςέφει κρᾶτα μυρσίνης κλάζοις 
Al. 762. σέφεσι m8 κασιγνήτα κάρα 
ΕἸ. 854. ἐνδυτὸν νεβρίδων φςέφετε-- 
πλοκάμων μαλλοῖς Bac. 112. τὸν βα- 
λόντα ςέφειν τετάγμην CEnei fr. VIIT. 
2. ἔςεψα κρᾶτα Al. 1018. cf. Iph. 
A. 1567. βότρυσιν ἔξεψεν κάρα Me- 
leag. fr. Vf. 9. «τὸν Κλυταιμνήςτρας 
τάφον ςέψασα Or. 1322. σὲ ἐπὶ κάρα 
σέψοσι καλλικόμαν πλόκαμον Iph. A. 
1080. οἷσιν Ξέψει vadc "Tr. 576. o8 
σέψω κάρα κισσῷ Dac. 341. cf. El. 
872. ςέφε κάρα Dac. 313. φύλλοις 
φέφεσϑαι Aut. fr. ΠῚ, 94. δὶς stó- 
Sévr ἐλαίᾳ Epig. III. 7. κισσῷ -εφ- 
ϑεῖσα χλόα Hel. 1376. 

Στέφος. ςέφος χρυσήλατον Med. 040. 
καλλίνικα séón Ph. 865. σέμν᾽ ἀφαι- 
ρεῖτε ςέφη μητρὸς Sup. 359. céóea 
περίβολα δίδοτε lph. A. 1477. ἐπὶ 
κάρα «£r βαλλομέναν ib. 1519. ςε- 
φέων ἱερᾶς ςολμὲς Tr. 258. ὦ Ξέφη 
T8 φιλτάτα μοι ϑεῶν ib. 451. νερτέρων 
ςἔφη Ib. 1247. φέφη μιαίνεται Her. 
7l. σςέφεσιν ἱεροῖς Ion. 104. 

Στήριγμα. χερὸς σηρίγματα Iph. A. 
617. i 

ξτεφάνη, et dor. ἄνα. ἀπὸ σεφάναν 
᾿κέκαρσαι πύργων Hec. 910. πύργων 
ἐπ᾽ ἄκρας σεφάνας ΤΥ. 779. 

ἡτέφανος. ἐδεὶς σέφανον ἀνϑαιρήσεται 
| Hec. 660. χρυσᾶν séQavov ἔχω Ph. 
863. αἴσχιτον αἰτῶ ςέφανον ib. 1378. 
'χρυσεύτευκτον σέφανον περιϑέσϑαι 
Med. 984. cf. v. 1065. 1160. et 1192. 
WrAEKTÓV σέφανον ἐξ ἀκηράτα λειμῶνος 

ξ £ 
μῆς χερὸς δέχα ib. 887. κάλλιξον 
ἕξεις σέφανον εὐκλείας Antiop. fr. IV. 
| κόσμος σιγῆς ςέφανος ἀνδρὸς H 
aka ejusd. fr.;X. 1; ^ Ag πατρῴᾳ 
'éjavov λαβὼν Aut. fr. 1Π1..18. à 
vest sébavoc (i. e. gloria) Fr. inc. 
Ul. 5. ἐπὶ καλλιχόροις ςεφάνοισι Ph. 
08. ἐπ᾽ ἄκροις ἕτακ᾽ ἀρηΐοις σεφά- 
owty ib. 840. παύσω κώμες---ςεφά- 
juc τε ΑἹ. 345. “εφάνοις πυκασϑεὶς 
b. 799. et 835. Ξέφανοι κόμας Sup. 
74. ςεφάνωσεν δρακόντων σεφάνοις 
lac. 1702. ἐπέϑεντο κισσίνες ςεφάνες 
). 702. σεφάνων 8 μία χροία Cy. 
l5. σεφάνοισι κοσμηϑέντες lon. 1169, 
il ἐν σεφάνοισιν εἴην Her. F. 677. 
φάνοισιν ἐδαμᾷ τιμήσεται Er. fr. I. 

14. σεφάνοις κάρα πολιὸν σεφανώσας 
prund. fr. VI. 3, etc. 
ἐφανᾶν. ὡς Ξεφανοῖς (sc. τὸν νεκρὸν) 
|r. 1144. τύμβον ςεφανᾶν αἵματι! 

Στηρίζειν. κῦμ᾽ ἐρανῷ ςηρίζον Hip. 
1207. θρανῷ -ηρίζον εὑρήσεις κλέος 
Bac. 970. πρὸς ἐρανὸν καὶ γαῖαν 
ἐτήριξε φῶς σεμνβδ πυρὸς ib. 1081. ἐς 
ὀρϑὸν αἰϑέρ᾽ ἐτηρίζετο ib. 1071. 

Στιβάς. ςιβάδα πρὸς χαμαιπετῆ ΤΥ. 
507. ὁρῶ ςιβάδας Hel. 804. 

Στέβος. κενὸς sífoc Or. 1974. ὡς 
ἂν πρέξερευνήσω ςίβον Ph. 92. φυ- 
Aáces, μή τις ἐν cie βροτῶν Iph. 
T. 67. jv saAaypuóc ἐν silo τις αἵ- 
ματος ; lon. 38]. περιφερῆ [Jor 
χϑονὸς ib. 743. 
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Στικτός. ςικτῶν £vóvróv νεβρίδων Bac. 

111. νεβρᾷ -ικτὸν δέρας ib. 833. 

suroic ὄμμασιν Ph. 1122. 

Στίλβειν. ςίλβει νοσώδεις ἀςραπὰς 

Or. 480.  r&ro «(Ape κατὰ γῆν Hip. 

194. ςίλβαεσιν (sc. πῶλοι, equi), dcc 
κύκνϑ πτερὸν Rh. 618. Qaevvoic siX- 
βων ὅπλοις An. 1147. 

Ert. Καδμείων -ίχες Sup. 669. et 

821. τάσσοντα πολεμίων síixac Her. 

676. 
Xroixoc. περιέξτησεν ἀνϑρώποις φόβε 
soíxac Sis. fr. I. 38. 

XroMj. μελαμπέπλῳ τολῇ Al. 429. 
.ἀγϑηρὸς εἱμάτων -ολῇ lph. A. 73. 
τίν᾽ ἄλλην ἀντὶ τῆσδ᾽ ἕξεις ςολήν ; 
Rh. 204. cf. v. 207. et Bac. 826. et 
828. Θρῃκίαν ἔχων στολὴν Rh. 313. 

πτωχικὴν ἔχων τολὴν ib. 503. ῥακο- 

δύτῳ ςολῇ πυκασϑεὶς 10. 712. ςολὴν 
ϑῆλυν Bac. 826. 834. et 850. ςολὴν 

"EAAgva ἔχει Her. 131. ςολήν γ᾽ 
ἄμορφον ἀμφὶ σῶμ᾽ ἔχεις Hel. 561. 

ἀντὶ ναυφϑόρε soXijc ib. 1398.  IIaA- 

λάδος soMjv lon. 996. ςολὴν ϑηρὸς 

ἀμφέβαλλε σῷ κάρᾳ Her. F. 465. coAj 
λαμπρύνεται El. 006. ςολὴν ἰδόντι 

λαμπρὸς Syl. fr. I1. 8. 2) dor. «oAá. 

Στόμα. 

ΣΤΟΝ 

1135. ἐκπέμψω  sóNov Hel. 1443. 
ὁρῶ ἀνδρῶν τόνδε γυμνάδα ςόλον 
Alop. fr. IV. 1. δώδεκα «όλοι ναῶν 
Iph. A. 277. 

ἀηδόνος τόμα Hec. 337. εἰ- 

φημεῖν sóua ib. 664. ἐἰκ᾽ ἐφέξετε «ό- 
μα; ib. 1288. δεινὸν ἀναβοᾷ διὰ sópa 
Or. 105. φυλασσομένα ςόματος ἀνα- 

κέλαδον ib. 184. ἀφύλλε sóparoc ib. 
383. βροτοῖσι Ξόμα cadésarov γέμει 
ib. 591. κλήσας sópa Ph. 872. εἰς 
ἄκρον Ξόμα πύργων 1b. 1178. λόγχην 
ἐνώμα ςόματι ib. 1394. εὐλαβϑ, μή 
τι σὸν σφαλῇ «όμα Hip. 100. xar 
ἀμβροσία «óparoc ib. 137. 8x1 συγ- 
κλείσεις sópa 10. 498. ὦ sópa Δίρκας 
ib. 556. σῖγα ἕξομεν sópa ib. 660. 
τόδε ἐκ ἔτι ςόματος ἐν πύλαις καϑέξω 

ib. 882. τί τὐμὸν 8 λύσω «όμα; ib. 
1060. ἀνὰ «όμ᾽ αἰεὶ καὶ διὰ γλώσσης 
ἔχειν (sc. τὰ κακὰ) An. 9. ἐπιλάξυ- 
μαι τόμα ib. 249. ἔχε sóua Sup. 
513. εὐπροσήγορον sópa ib. 869. 
ἐτήτυμον sópa Iph. T. 1085. Θρῃκῶν 
ἀρίξοις ἐμπεσὼν κατὰ sóua Rh. 409. 
περάσας ναυσὶ πόντιον sÓpa ib. 436. 

᾿Αχιλλέως kal spar8 κατὰ sópa ib. 
491. cf. v. 511. et Her. 801. παρεῖσ' 
ἐῶ «ópa "Tr. 690. «ópa εὔφημον Bac, 
70. et Ion. 98. ἀϑρόῳ sópar. Bae. 
724. συνϑέντες ἄρϑρα sóparoc Cy. 

fy γυναικομίμῳ sog Dac. 978. τὰν 

ϑηλυγενῆ soXàv ib. 1154. βαρβάρϑ 
zoAac Hel. 1144. 

Στολιδᾶσϑαι. Καδμείαν νεβρίδα soX-| 621. ἀψευδὲς sópa Her. 891.  xpa- 

δωσαμένα Ph. 1743. τεῖν sóuaroc Hel. 1404. τό ye sp 

Στολίζειν. Πάραλον ἐτολισμένον δορὶ ὅδλον πέπαυται lon. 674. 'Pawwdpe 
διὰ sópa Her. F. 28. ἔσχε τὸ sópia 
ib. 1244. ϑεὸς ἔχων ἀνὰ sópa ἘΠ 

80. φαύλῃ διαίτῃ προσβαλὼν sópa 
Antiop. fr. XXVII. 4. τὸ sóp εἰς 
ἔκπληξιν ἀνϑρώπων ἄγει Fr. inc. XVI 

Sup. 659. νῆας εἰδόμαν, σημείοις 

ἐτολισμένας Iph. Α. 255 

Στολίς. τολίδα κροκόεσσαν ἀνεῖσα Ph. 
1498. πέπλων soMócc Bac. 954. νε- 

βρῶν παμποίκιλοι ςολίδες Hel. 1375. 

Στόλισμα. γυμνόν μ᾽ ἔϑηκαν διπτύχϑ) 3.etc. 2) plur. γεραρῶν ἐκ τομάτωι 

“ολίσματος Hec. 1156. Sup. 42. εἴργοις souárov φϑόνοι 

Στολμός. μέλανα “ολμὸν πέπλων Al. Rh. 343. ἀχαλίνων sopárev Bac 

215. ςολμὸν χρωτὸς ποικίλων πέπλων 

An. 148. μελαμπέπλες soAu8c Al. 

822, cf. v. 926. ςεφέων ἱερὲς soAusc 

385. cf. Melan. fr. XX. 4.  eipóows 
“όμασι Hip. fr. IX. 3. | 

Στόμαργος. τὴν σὴν στόμαργον yXut: 

'Tr. 258. τέκν᾽ ὁρῶ soXpoict νεκρῶν] σαλγίαν Med. 525. | 

“κρᾶτας ἐξεςεμμένα Her. F. 520. Στόμιον. στόμια πυριγενῆ Hip. 1223 

XEróNoc. Φρυγῶν ἐς αἶαν αὖϑις αἵροιεν! χρυσοδαιδάλτεος στομίοισι πώλϑβς Iph 

cóNov Hec. 114]. τεϑριπποβάμονι, Α. 219. αἱματηρὰ στόμια lph. 

ς“όλῳ Or. 990. τίς τόλος ; Sup. 1048.) 935. στόμια διαπερῶσα ib. 1392. 

ϑέλει τι κλεινὸν ὅτος ὁ «óXoc ib. 1055. Στομᾶν. δειναῖς ἐχίδναις εἰς ἔμ᾽ aro 

ἐκμετρῆσαι τόλον Yph. A. 810. χιλίων) μωμένη Iph. T. 287. ᾽ 

ναῶν «-όλον συνήγαγε Iph. 1. 10.᾿ Στοναχὴ; vel dor. ά. τένα μδσοπόλο 

ὑπὲρ «óov ἐκπετάσοσι πόδα ναὸς ib.| στοναχὰν---ἀνακαλέσομαι Ph. 1505 



ZUPPEA ZTPE 
| ἐν στοναχῇσι Or. 204. &xópec στο- 
| γαχὰς μέλποντο Δη. 1028. ὄτοι στο- 
γνειχαῖς--- Θεὸς σεβίζεσα El. 195. τίνες 

| ἄλλαι στοναχαὶ μείζας ; ib. 1314. 
JEróprvpa. λῆμα ὄπω στόρνυσι χρόνος 
| τὸ σὸν Her. 702. 
Στοχάς, Λίβυες οἰωγοὶ στοχάδες Hel. 
1496. vid. not. 

JEróxaeua. ἀγκυλωτοῖς Θεσσαλῶν στο- 
| χάσμασιν Bac. 1203. 
Στρατεία. τὴν OvervyesárQv στένων 
στρατείαν Sup. 23. στρατείαν ὀλε- 
| Spíav ib. 116. εἰς στρατείαν πάντας 
᾿Αργείος ἄγων ib. 229. στρατεία δια-. 

᾿λυϑεῖσα Iph. A. 495. 
Στρατεύειν Or. 925. ἑνὸς ἐπ’ ἀνδρὸς 
σώματα στρατεύομεν Mer. F. 825. 
|erpáreve Iph. A. 394. στρατεύειν 
|Yüv ἐπ’ 'Apysiav ϑέλω ,Rh. 471. 
οἷσϑ᾽, ἣν στρατείαν ἐστράτευσ᾽ ὀλε- 
ρίαν ; Sup. 116. στρατεύσας ἄδικα 
Kr. fr. ΤΥ. ἐπὶ τὴν ἐμὴν στρατεύομαι 
πόλιν Ph. 435. ὧν μετ’ ἐστρατευόμην 
Iph. A. 907. ἣν στρατεύσῃ 1b. 1171. 
Prpárevpa. πᾶν στράτευμ᾽ “Ἑλληνικόν 
Hec. 38. ἐν μυρίῳ στρατεύματι óib. 
EO. cf. Ar. fr. X. 2. στράτευμ᾽ 
᾿Αχαιῶν Hec. 983. στράτευμα IHaA- 
Aáóoc Sup. 601. συγκλήτα μνήμην 
σώζομαι στρατεύματος Iph. A. 302. 
ἀναρίϑμῳ στρατεύματι Bac. 1333. 
aiexpv στράτευμα Cy. 982. τὰ κλει- 
Và 78 ᾿ςί μοι στρατεύματα ; Hel. 460. 
etc. 
ἱτρατηγεῖν Iph. A. 84. ct Her. 392. 

κῆς μυρίας ςρατηλατῶν Rh. 276. evy- 
ἄψω Μαινάσι Ξρατηλατῶν Dac. 52. 
δὲν πρὸς βίαν ςρατηλατῶν Mel. 402. 
ἄνδρα ςρατηλατᾶνϑ᾽ Ἕλλησιν El. 917. 
cf. v. 321. ςρατηλατήσας An. 737. et 
Her. F. 61. σρατηλατήσω κλεινὸς Sup. 
593. 

Στρατηλάτης. πάσης ὑπὲρ γῆς Ἑλλά- 
δὸς epargAárgv Or. 572. cf. v. 850. 
et 1402. ἀσφαλής ἐς’ ἀμείνων, ἢ 
ϑρασὺς sparqgAárge Ph. 602. τῷ spa- 
τηλάτε Μενέλεω An.487. πόλλ᾽ ἀν- 
δρὶ--- ςρατηλάτῃ μέλει Iph. A. 645. 
Θρῇκιος σρατηλάτης Rh. 670. et 950. 
τὸν ςρατηλάτην ἄγων Her. 869. 
χϑονὸς σρατηλάτης Bel. fr. XXIV. ]. 
sparqgAárac dor. pro zc Or. 1402. et 
Iph. A, 244, διπλῶ sparqgAára Ph. 
1371. ςρατηλατῶν Ἑλλάδος ποτ᾽ dv- 
των Or. 968. cf. Ph. 1231. αἴτει, 
πλὴν spargAdrac νεῶν Rh. 173. σὺν 
ϑεοῖσι τὸς σοφὲς κινεῖν δόρυ «ρατηλά- 
τας χρὴ Er. fr. V. 2, ςρατηλάται ἂν 
μυρίοι γενοίμεθα Pal. fr. 1.1. 

Zrpariá. πείϑει ς«ρατιὰὼν Hec. 135. 
᾿Αχαιῶν epartàv ὡς ἴδοιμ᾽ ἂν Iph, A. 
171. ἄγυρις Ἑλλάνων spartüc ib. 
753. ópepür» πάσης spariüc Rh. 6. 
φύλακες spartüc ib. 15. τί κινεῖς spa- 
rt&y ; ib. 19. cf. v. 38. epartüc 'EA- 
Aádoc διόπτας ib. 233. χιλιόναυν 
ἔχων σρατιὰν lb. 263. ἀπὸ spartac 
κῆρυξ ςείχει "Tr. 230. 

Στρατόπεδον. πρὸς κρασπέζδοισι sparo- 
πέδα Sup. 661. πᾶν eparózetov TÉp- 
σειν δοκεῖς ; Rh. 593. ποίᾳ προσάξει 
-ρατόπεδον δορὸς Her. 397. πελάζει 
-ρατοπέδοισι Τρωϊκοῖς Rh. 526. 

Στρατός. à» Ἑλλάνων sparór αἴχμη- 
τὴν Hec. 120. χιλιόναυν «ρατὸν Or. 
352. ςρατὸς ᾿Αργόλας Rh. 4]. γαν- 
σιπόρος sparóc ib. 48. μιγάδα βάρ- 
βαρον sparóv Bac. 1353. etc. 

Στρεπτός. cpezrQ σιδήρῳ Her. F. 946. 
sperraic λύγοισι Cy. 224. 

Erpéóew. τί τρέφω τάδε; Mec. 750. 
Ξ-ρέφεσι φᾶμαι Med. 410. ἄλλος 
ἄλλοσε spéóet (sc. τὴν πόλιν») Sup. 
413. κυανέαν ἅλα spéóec Iph. T. 7. 
φΞρέφεις ἄλλες ἄλλως εἰς ἁμέραν And. 
fr. VIIL 3. rà πῶν εὐδαιμονόντων 
ὡς τάχα Ξρέφει ϑεὸς Meleag. fr. XVI. 
πρόσωπον πρὸς κασίγνητον Ξρέφε Ph. 
460. -ςρέφ᾽ οἴακα Hel. 1607. spéó" 

Ῥατηγὸς An. 697. ὀλίγον ἄλκιμον 
Mpw κρεῖσσον στρατηγᾷ μυρία. στρα- 
τεὐματος Ar. fr. X. 2. vid. not. δισαὼ 
paryyo Ph. 137]. τῶν karSavóy- 

Ὡν---ἑπτὰ στρατηγῶν Sup. 102. cóa- 
ἱερὰ εἰ φιλῶ στρατηγῶν κράτη Rh. 132. 
ρατηλατεῖν. δεῦρ᾽ ἄναξ ς“ρατηλατεῖ 
Mer. 400. ὅπως -ρατηλατῇ Sup. 234. 
“υναικὸς ἕνεκα spargXaretv. Or. 716. 
Ῥατηλατεῖν σε δεῖ Iph, A. 1195. ἀλ- 
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ἅρμα Phaéth. fr. VIII. 7. πρόσωπον 
τἄμπαλιν spíóovra Hec. 344. ὄμμα 
πανταχϑ spépoy Iph. T. 68. ἀγριω- 
πὸν ὄμμα Γοργόνος «ρέφων Her. F. 

990. ὀμμάτων ἄπο κόρας spé$scav 
Med. 1175. ἄρκτος «ρέφεσ᾽ ἐραῖα 
Ion. 1154. vid. not. ἔτρεφον πώλες ἐς 
ἀλκὴν Sup. 078. σεισμός νιν (sc. τὸ 
βρέτας) ἔξρεψε χϑονός ; Iph. T. 1166. 
εἰ μὴ ϑεὸς ἔςτρεψ᾽ üvoSev Tr. 1243. 
πάλιν μὲ «ρέψον Her. F. 1406. «ρέ- 
ψαι ϑερμὰν ἀελία----Ἔἔδραν El. 739. 
ἔμπαλιν «τρέψας κάρα lph. A. 1549. 
cf. Med. 1152. ςρέψασα πάλλευκον 
δέρην Med. 30. cf. v. 928. ἄνδρ᾽ 'EA- 
λάδος τὸν πρῶτον---ἄνω κάτω «ρέψα- 
ca Her. F. 1307. δίκα καὶ πάντα 
πάλιν «τρέφεται Med. 412. ἐξεγειρό- 
μενος ς“ρέφεται Her. F. 1008, γλαυ- 
κῶπις spéóerac μήνη Fr. inc. CCIX. 

Στροφή. £v spojaicw ὀμμάτων ἐφϑαρ- 
μένος Her. F. 932. 

Στρόφιγξ. πῶλοι ςρόφιγξιν ἔνδοϑεν 
κυκλόμεναι Ph. 1133. 

ZErpójwc, pater Pyladis. Or. 763. et 
1403. Iph. T. 60. 917. et 921. et El. 
18. 

XErpoóíc. πλεκτὰς ἱμάντων  «pojíóac 
ἐξανήσομαι An. 719. 

Στρυμόνιος πῶλος Rh. 386. 

Στρυμῶν, fluvius Thracim. Rh. 279. 
etc. 

Στρωμνή. spoeprvijc ἐς ἀλκὴν Svex' ἤλ- 
Souev πέρι Ph. 424. 

Στρωννύναι. ἔφτρωσέ γ᾽ εὐνὰς Sup. 
766. ἵν᾽ ἔφτρωται λέχος Med. 41. et 
380. 

Στρωτός. ἐπὶ epwer8 Aéxsc Or. 313. 

cf. Her. F. 555. sporà λέκτρα Mel. 
1277. 

Στρωφᾶσϑαι. ἐν νέοις “ρωφωμένη A. 
1055. 

Στυγεῖν. οἱ svy8cí σε Ph. 609. evy& 
παῖδας Med. 86. ὅςις---τυγεῖ δεδορ- 

κὼς ib. 221. εἰ σύ με «τυγεῖς ib. 463. 
τὸν ξένον «υγῶ δικαίως Al. 775.  sv- 
γεῖ τὸς τεκόντας ib. 961. ἐκ ἐξ ἐμῶν 
σε φαρμάκων ςυγεῖ πόσις An. 204. 
Αρης svyei μέλλοντας Her. 722. ταῖς 
ἐκείνης συμφοραῖς ἐμὲ svytic ; Hel. 
78. cf. v. 84. et 032. rdc εὐγενεῖς 8 
συγᾶσι δαίμονες ib. 1694. στυγεῖς σὺ 
T8 9:8 τὰ φίλτατα ; lon. 287. κακέρ- 
ysc ἄνδρας ὡς ἀεὶ svyo 10. 892. ὅσοι 

Στύλος, vel στῦλος. 

Στυφλός. ὑπὸ στυφλοῖς πέτραις Bac. 

Συγγείτων. 

ΣΎ Τ' 

συγᾶσιν ἀγοσίαες μιάφτορας El. 683. 
ὃν συγεῖς Αἴγισϑον ib. 857. sg 
"App τυγεῖ Fr. inc. 1.1.1. πατέρα 
τὸν ἐμὸν μὴ sv'yec Iph. A. 1455. conf, 
Hip. 1485. πάσαις γυναιξὶν ἀξία sv- 
γεῖν Or. 1188. κοιράνβς ςυγεῖν OEnei 
fr. ΧΙ. ςυγῶν ἥ μ᾽ ἔτικτεν Al. 339. 
σὸν 8 cvyüv πόσιν ἴοπ. 811. τόνδε 
svy8ca Tr. 659. μή με svyfonc ib. 
705. svyi (2 sing. pres. pass.) Med. 
1374. ςυγέμαι ἀνδρὶ φαρμάκοισι σοῖς 
An. 157. ϑεοῖς svyspuevov lph. T. 
948. et 3. evyeuévec (sc. τρόπες) AI. 
63. et τὴν S. svysuévnv Or. 19. ἔμοιγ᾽ 
àv εἴη ςυγηϑεὶς Al. 467. 

Στυγερύς. evyspóv Sávarov Med. 994; | 
svyspüv φύσιν ib.103. ςυγερᾶς pa- | 
τρὸς ib. 113. βιοτὰν svyspáv ib. 147. 
δαελοσύναν svyspdv An. 110. £pi | 
svyspg ib. 122. et 278.  svyspüc 

ζωᾶς El. 121. «evyspai νόσοι Hip. 
177. svyspal πρόσοδοι Al. 864. Xe - 
χέων svytpov χάριν Tr. 593. | 

Στύγημα. svyng ἐμὸν Or. 480. 
Ervywc. svyísc λύπας παύειν Med. 
195. svyísc ὀργὰς Hel. 1355. 

Ervyvóc. δαίμονα svyvóv Hip. 772. 
αὐλῶν παιᾶνι svyvo Tr. 120. ev- 
γνὺς φονεὺς El. 769. πατέρα zwyvüy 
Melan. fr. XIII. 2. συγνὴν ὀφρὺν 
Hip. 290. κρίσιν ἐπὶ svyrdy Iph. A. 

307. τὰν Μενελάε evyvdy ἄλοχον 
Tr. 132. ςτυγνὰ Τυνδαρέθ κόρα ἘΠ. 
117. svyrvai ὄψεις χήρων μελάϑρων. 

Al.864. ςυγνὸν ὀφρύων νέφος Hip. - 
173. ὦ swyvóv Oynp ἵππειον ib. 
1355. τυγνῷ προσώπῳ Al.780. X 
xec τυγνᾷ χάριν ΤΥ. 7706. svyvord- 
την Τροίαν ἈΠ. 734. ἔπος τυγνότατον | 

Sup. 1161. D 
μόνος ἐλείφθη. 

στῦλος lph. T. 50. στῦλον Evte ϑεᾷ | 
Antiop. fr. XXXII. 2. στύλοι οἴκων. 
εἰσὶ παῖδες ἄρσενες Iph. T. 57. | 

1135. 
Σύγγαμος, 1) masc. Ph. 431. et Her. | 

F. 149. 2) fam. An. 837. et ΕἸ. 212. 
cvyytírov οἰκῶν γαῖαν. 

Sup. 386. 
Συγγελᾷν Er. fr. II. 22. 

Συγγένεια. φίλτατε συγγενείας Or. 

731. ὦ συγγένεια πατρὸς ἐμβ b. 

1233. εἴ, Ph. 298. et Tr. 749.  evy- 
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᾿γένειαν ἐννοιμένῳ Iph. A. 492. συγ- 
| γένειαν πικρὰν ib. 510. συγγένεια 
τραχεῖα κὠξύϑυμος Fr. inc. B. 40. 1. 
IEwyyevéreia El. 740. 
IEvyytvic. συγγενὴς ov Hec. 1203. cf. 

| Her. 80. συγγενεῖ φόνῳ Or. 41]. 
| yev& τοῖσδε συγγενὴς Her. 230. ἐμός 
| ye συγγενεῖς πεφυκότας Or. 1329. 
| αἱ συγγενεῖς ὁμιλίαι Tr. 51. à Aék- 
| Tpev δύο συγγενεῖς εὐναὶ Her, Εἰ, 
1798. τὸ συγγενὲς Or. 802. An. 986. 
let Her. 24]. αἷμα συγγενὲς Sup. 
] 148. et CEnei fr. I. 2. τὸ συγγενὲς 
σέβων Her. 6. κέρδος ἕκατι καὶ τὸ 
'συγγενὲς νοσεῖ CEnei fr. VI. 2. 

Συγκαϑῆσϑαι. ἐν ὄρεσι συγκαϑημένας 
Bac. 809. 

Συγκαϑιέναι. συγκαϑήσω κόσμον ἐν 
ταὐτῷ σκάφει Hel. 1074. παίδων 
ὅπως νῷν σπέρμα συγκαϑήσεται Ion. 
400. 

Συγκαϑιτάναι. συγκαϑιτάναι γόσον 
Hip. 294.  &9Ms kvvóc κόμιτρ᾽ 
ἐς "Apyoc συγκατάτησον Her. F. 
1387. 

Συγκαλύπτειν. à συγκαλύψαι χρόνῳ 
χρήζοντες Ph. 879. 

Συγκάμνειν. πάλαι χρῆν τῇδε συγκάμ- 
γεὶν χχϑονὶ Rh. 800. κακοῖσε σοῖσι 
συγκάμνων Al. 617. ἕν μοί τι σύγ- 
καμε Her. F. 1386. συγκαμὼν δουρὶ 
kh. 326. 

Συγκασιγνήτη Iph. T. 800. 
Σύγκασις, ἧς. σύγκασι κόρα Al. 
412. 

M] 

υγγίγνεσϑαι. ὃς ἡμέρας τε κ᾽ εὐφρό- 
| vac συγγίγνεται Dac. 237. ὡς συγ- 
"γένωμαι El. 100. τῷ συγγένωμαι;) Συγκαταβαίνειν. σᾷ πτέρυγι συγκατα- Jib. 603. βαίνω An. 506. 
Πυγγινώσκεϊν. συγγίνωσκε Tr. 1043. Συγκατακτείνειν. συγκατέκταγον Or. σῷ συνέγνων πατρὶ An. 973. cby-| 1089. 
Iyro3. Hip. 0615. κλοπαῖς σύγγνωϑ᾽ Συγκαταμιγνύναι. τὰς Χάριτας Μέ- "ἐμαῖς Iph. 'T. 1400. σύγγνωϑι ἡμῖν] σαις συγκαταμιγνὺς Her. F. 674. τοῖς λελεγμένοις Hel. 81. σύγγνωϑέ Συγκατασκάπτειν. συγκατασκάπτοις ἂν μοι Her. F. 534. σύγγνωτε τοῖς εἰ- ἡμᾶς Or. 788. συγκατασκάψων τείχη Ῥημένοις El. 348. συγγνώσεταί σοι] Rh. 391. συγκατασκάπτῃ (2 sing. τήνδ᾽ ἁμαρτίαν An. 841. συγγνώσε- pres. pass.) Ph. 891. ται ὁ ϑεὸς Ion. 1440. συγγνώσομαί Συγκατεργάζεσϑαι. τέκνα---λυσσάδι σοι El. 1105. συγκατειργάσω μοίρᾳ Her. F. 1024. υγγνώμη. συγγνώμην ἔχειν Or. 660.| ὃς ἡμῖν συγκατείργαται τάδε Or. Ph. 1002. Hip. 117. et Sup. 251. : 
σοὶ συγγνώμη λέγειν τάδ᾽ isi Med. 
814. συγγνώμη ἐμοὶ 'Tr. 950. συγ- 
γνώμης τυχεῖν Hip. 1320, 
υγγνώμων. τῶν εἰρημένων συγγνώ- 
"πον᾽ “εἶναι Med. 870. συγγνώμονάς 
τοι τὸς ϑεὲς εἶναι δόκει ΕἸ, inc. LIT. 
Yyvezóc. πενϑεῖν---συγγνωτὸν Al. 

137. cf. Her. 981. σύγγνωσϑ, ὅταν 
τις--, ἐξαπαλλάξαι ζωᾶς Hec. 1107. 
hf. Ph. 1001. Med. 491. et 703. An. 
56. Bac. 1037. Her. 436. et EI. 
1026. 
byyovoc, 1) subst. a) ó, frater. Or. 
|. et passim. ἐμὼ cvyyóve (in 
ual.) Iph. A. 1153. μιαιφόνων συγ- 
ὄνων Hip. 1379. b) 5, soror. Hec. 

14]. etc. σύγγονοι ὁμόσποροι Bac. Σύγκληρος. σύγκληρον ἐλϑόντες χϑόνα 090. 2) adject. αἷμα σύγγονον Her.| Her. 32. 
|. 1077. τρισσὰ αἱμακτὰ σύγγονα Σύγκλητος. συγκλήτα μνήμην σώζομαι Ph. 1507. Ξρατεύματος Iph. A. 301. 

Συγκατοικίζειν Hip. 646. 
Συγκεῖσϑαι. τῇδε σύγκειται δόλος Rh. 
215. 

Συγκεραννύναι. dpavóv ἔχομεν εὖ συγ- 
κεκραμένον Er. fr. T. 15. 

Συγκεραυνᾶν. — Opvtvec συγκεραυνᾶσαι 
κλάδος Bac. 1101. 

Συγκλείειν. ὄμμα συγκλείσασα σὸν 
Ion. 241. conf. Hec. 430. 8xi συγ- 
κλείσεις sóna ; Hip. 498. συγκεκλεισ- 
μένη πέπλοις Hec. 487. ἢ πᾶν iv 
ἄρϑροις συγκεκλεισμένον καλῶς ; Bac. 
1299. 

Συγκληΐζειν, verb. poct.. οἵ σε kai ἋὲἝρ- 
μιόναν ἔριδι ς«υγερᾷ συνεκλήϊσαν An. 
122. 
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Συγκλίνειν. ἐκ Ecw, ἥτις τῷδε συγκλι- 
ϑήσεται Al. 1093. 

Συγκοιμᾶσϑαι. παιδὲ συγκοιμωμένη 
Bh: 54. 

Συγκοίμημα. ὦ γενναῖα συγκοιμήματα 
An. 1274. 

Συγκόπτειν. συγκεκομμένος Cy. 2907 

Σύγκρασις /Eol. fr. VI. 4. 
Σύγκροτον ζεῦγος An. 495. 
Συγκρύπτειν. σοφοὶ συγκρύπτεσιν oi- 
κείας βλάβας Scy. fr. III. συγκρύ- 
πτων δέμας (sc. ἐν τοῖς ὅπλοις) Her. 
721. δεῖ, τάσδε συγκρύψαι τάδε Yph. 
Τ. 1052. 

Συγκύναγος, ó, Iph. T. 709. 
1093. 

Συγκύρειν. εἰς ἕν μοίρας συνέκυρσας 

An. 1178. πόϑεν μοι συνέκυρσ᾽ ἀδό- 
κητος ἡδονά ; Ion. 1448. 

Σύγκωμος. σὲ δέξομαι σύγκωμον Bac. 
1171. 

Συγχεῖν. γράμματα συγχεῖς Iph. A. 
37. κάρα σα συγχέω κόμαις ὁμθ 'Fhes. 

Tr: ds 
Ἑλλάδος Sup. 311. πάντα συνέχεας 

Hel. 1569. cf. Bac. 849. μάτην ἂν 
ὅρκοις συγχέαιμι Hip. 1069. συγχέαι 
δόμος ib. 813. δῶμα συγχέας Ion. 

615. conf. Med. 794. τί συγχυϑεῖσ᾽ 
£sykac ; Med. 1005. 

Xwyxoproc. σύγχορτοι 'OusXac £rav- 
λοι Her. F. 371. Φϑίας---σύγχορτα 

ναίω πεδία An. 17. 
Σύγχυσις. πικρὰν σύγχυσιν βία An. 
29]. εἰδὼς τῶνδε σύγχυσιν δόμων ib. 

960. σύγχυσιν εἶχες Iph. A. 354. 
cf. v. 1128. et Peliad. fr. III. 2. ἐπὶ 
συγχύσει βιοτᾶς Iph. A. 551. 

Συγχωρεῖν. τοῖσιν εὖ λεχϑεῖσι συγχω- 
ρεῖν λόγοις Hip. 299. cf. v. 705. γυ- 
ναῖκα χρῆν πάντα συγχωρεῖν πόσει 
El. 1002. πόντα δισσὰς συγχωρόσας 
πέτρας Ἐῤξείνα ναίοντες Iph. T. 124. 

γνώμῃ μιᾷ συνεχωρείτην Hec. 127. 
ὅτις ἀνάγκῃ συγκεχώρηκεν βροτῶν Fr. 
inc. CXX. 1. τίς τύχα μοι συγχω- 

ρήσει; Iph. T. 875. ἢ 
ταῦτα συγχωρήσεται; ib. 741. 

Συζευγνύναι. τῷ μὲν φίλην σύζευξον 
ἄλοχον ΑΙ. 164. τῷ συνέζευξαι πλά- 

vo; ἵν. 485. ςεῤῥὸν δαίμον᾽, 9 συνε- 
ζύγην An. 98. cf. Hel. 262. εἰ ϑεῷ 

συνεζύγη Ion. 343. 
Συζυγία. συζυγίαν πώλων 'Everüv 

ἡ, Hip. 

νόμιμα πάσης συγχέοντας 

244. οἰωνοῖς ἔῤῥει συλαϑεὶς Ion. : 

917. E 

|EvMjrepa. συλήτειραν ἀγρωτᾶν Here: 
B7: ui 

Συλλαβή. συλλαβὰς τιϑεὶς Pal. * 
TES d 

Συλλαμβάνειν. τῷ πονᾶδντι καὶ See | 

συλλαμβάνει Tem. fr. III. συλλά- 

βεϑ᾽ ὅμηρον τήνδε Or. 1189. σύλχε 

ἦ καὶ τύραννος, 

ENYAA 

Hip. 1131. συζυγίαι Χάριτες ib. 
1147. ἡδίταν συζυγίαν Her. F. 675. — 

Xólwyoc. r8 συζύγε r8 ξένε lph. T. 

250. cf. Tr. 1001. σύξυγος; 3j, uxor. ' 
Al. 315. 343. et 385. 

Σύζυξ. ὡς εὐπατρίδαι---σύζυγες εἰμὲν 

ΑΙ. 924. 
Σῦκον. χλωρὰ σῦκα Fr. inc. CXLVII. 

Συκοφαντεῖν Epist. I. 
Συλᾷν. ὃς τὸν μόνον με κασίγνητον 
συλᾷς Iph. T. 158. τίς σε δαίμων--- - 
συλᾷ πάτρας; Mel. 675. ϑεῶν ew. 
Adv βρέτη Dan. fr. IV. 3. cf. Rh. | 
517. ἀσπίδας συλῶντες ᾿Αργείων ve | 
κρῶν Ph. 1488. τέκνων pot μή Tt. 
συλᾶται βίος ; Hip. 799. συλώμεϑα, 
σὴν ψυχὴν Tr. 780. ἦ πα βαρβάρων. 
cvAücS ὕπο; Hel. 606. λέκτρα ewe 
λᾶσϑαι βίᾳ Iph. A. 1275. cf. Her: 

Aafe μόχϑων Iph. A. 160. ζῶντα | 
συλλαβὼν Rh. 513. συλλαβὼν Sot | 
váropac lon. 1217. βραχεῖ uó3o ! 
πολλὰ συλλαβὼν Er. fr. II. 5. τὸ 
ϑεῖον τὴν δίκην τε συλλαβὼν Pal. fr. - 
IX. 2. πάντα συλλαβὼν Fr. ine.- 
CXCII. et π. συλλαβᾶὅσα Iph. 
528. συλλαβᾶσα καρδίαν Her. 
833.  Sxyi συλλήψεσϑ᾽ ἄγραν; Or. 
1346. συλλήψομαι 780É σοι κἀγὼ 
πόνε Med. 940. 
γον Hel. 1192. 

Συλλέγειν. τί τὰ ᾿κχυϑέντα συλλέγεϊο 

ἀλγήματα; Melan. fr. XIX.2.. εἰ μὴ 
χειρὶ συλλέγοι βίον Bel. fr. ΧΧΥ, 
14. συλλέγων ἐγχωρίες Iph. T. 808... 
σύλλεξαι σϑένος Ph. 857. πὶ 

Σύλλεκτρος, ὁ Her. F. 1. ἡ, ib. 1268. τ᾿ 
Συλλήπτωρ Or. 1280. συλλ. πόνε Iph. ᾿ 
qu95. A 

Συύυλλογος. 

Or. 728. 

ἤν ys συλληφϑῆ μό- 
^ 

σύλλογον πόλεως ἀκέσας 
ἅπας ᾿Αχαιῶν σύλλογος" 

ςρατεύματος Iph. A. 514. cf. v. 825... 
et 1545. ἀτῶν σύλλογον ποιήσομαι 

Her. 336. cf. Aut. fr. IIT. 14. et | 
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| Cresph. fr. I. ]. 
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| yov ψυχῆς λάβε Her. F. 626. 
τ προὶ ἐν συλλόγοις /Eol. fr. VII. 1. 
Συμβαίνειν. 
| Iph. T. 148. cf. Hel. 37. 

| LII. 3. 
2| dÓaug8 H 

Epist. V. 
] «otc k. τ᾿ X. Iph. T. 452. ἴσως ἅπαντα 

| συμβαίη καλῶς ib. 1055. «(Sa τῇδε 
| συμβῆναι λόγοις An. 232. et λόγοις 
᾿συμβὰς Med. 737. 
Συμβακχεύειν. πᾶν συνεβάκχευσ᾽ ὄρος 
|! Bac. 725. 
Συμβάκχη. γνυκτιπόλοις ἅμα συμβάκ- 
χαις Ion. 718. 

Σύμβακχος, ἡ. 
᾿ϑεοῖς "Tr. 500. 
υμβάλλειν. ᾧ δάκρυα δάκρυσι συμ- 

! βάλλει ἀλαςόρων τις Or. 336. τἄναρ 
ὦδε συμβάλλω τόδε Iph. T. 55. γυ- 
| vai συμβάλλειν λόγες Iph. A. 830. 
ἔχϑραν peylenv σοῖσι συμβάλλων τέ- 

| voc Dic. fr. IX. 3. cf. Med. 44. El. 
1906. ὅταν φίλοι φίλοισι. συμβάλωσ᾽ 
ἔριν Med. 521. ϑέλω πρὸς αὐτὸν 

6]. 1018. 

ὦ σύμβακχε Κασσ. 

m ἢ κατ᾽ ἄνδρα συμβαλεῖν, ἔπη 
Med. 675. Θανάτῳ ἀγῶνα συμβα- 
λεῖν Al. 1144. cf. v. 507. δεξιὰς 
συμβαλεῖν ἀλλήλοισι Iph. A. 58. 
πολεμίοισι συμβαλεῖν Her. 679. συμ- 

σύλλογος σᾶ πέρι 
sac πάρεδρος Ζηνὶ Hel. 884. σύλλο- 

λαμ- 

αἵ μοι συμβαίνασ᾽ ὦται 
ἄπις᾽ ἀλη- 

ϑῇ πολλὰ συμβαίνειν βροτοῖς Thy. fr. 
ἡ Χάρις ἐμοὶ---συμβέβηκεν 

ἐξ ὅτε συνέβη 
καὶ ὀνείρασι συμβαίην οἴ- 

ΣΥΜΜΝ 

Συμμάρῤπτειν. 
Cy. 396. 

Zvppaprvpety. 
fr. 

φῶτε συμμάρψας δύω 

συμμαρτυρῶ σοι Dan. 
συμμαρτυρήσεις Tph. A. 

1158. 
Συμμαχεῖν. τοῖσιν εὖ 
χεῖ τύχη Pi. fr. VI. 3. 

Συμμαχία. c ἐμὰν συμμαχίαν ἀτίζει 
Rh. 252. 

Σύμμαχος. σύμμαχον κτήσεσϑ᾽ " Apgv 
Ph. 943, $vyarpi σύμμαχος kaSíza- 
μαι Àn. 371. τὸν Ἡράκλειον σύμμα- 
xov Her. 458, πάντα νεκρὸν σύμμα- 
Xov λαβὼν El. 680. ἀνδρῶν συμμά- 
χων κενὸν δόρυ ἔχων Or. 687. ἀπω- 
Seiv συμμάχες ἐπίφϑονον Rh. 334. 
κακὲς ἀνακαλῶ τὸς συμμάχες Tr. 469. 
cf. Her. 349. ποίοις ἀμύνων συμ- 
BÁxow ; Her. 1.65... .εἶϑε, σὰν χεῖρα 
καὶ δόρυ σύμμαχον κτησαίμαν An. 525. 
χέρα σύμμαχον Rh. 28. ταῖς ϑεαῖσι 
σύμμαχος γενήσομαι Tr. 969. πόλιν 
σύμμαχον Her. 56. γυνὴ γυναικὲ 
σύμμαχος πέφυκέ πως Alop. fr. IT, cf. 
Hec. 1043. ματρὶ πάρεισι σύμμαχοι 

φρονᾶσι συμμα- 

συμβαλεῖν βελεύματα Ph. 700. σο-" 

ϑεαὶ Or. 582. σύμμαχον δόρυ Her. 
F.1165. τὸ εὖ μετ᾽ ἐμβ καὶ τὸ δίκαιον 
σύμμαχον £sa, Fr. inc. XCVI. 4. 
etc. 

Συμμετέχειν. συμμετασχόντες δορὸς 
Sup. 618. Βάκχαις συμμετασχήσω 
χορῶν Bac. 63. 

βαλὼν Βάκχαις μάχην Βᾶο. 835. 
συμβαλόντε ἀσπίδας Ph. 1414. 

συμβᾶόλϑ μοι ϑανεῖν 

τρως A]. 26. 
αἱματηρὸς πέλανο 

μιγὴς φόνῳ Rh. 431. 
συμμιγῆ Cy. 2258. 

Συμμιγνύναι. σώματα ἄδικα δικαίοις 
συμμιγνύναι Sup. 224. σύμμιξον 
κόρῃ (i. e. colloquere cum p.) Hel. 
33l. λαμπρὸν ϑολερῷ δῶμα συμμίξας 
Sup. 222. σῶμα φλογμῷ πόσει συμ- 
μίξασα ib. 1020. κακῷ ἐσϑλὸν à συμ- 
μίγνυται Ion. 1017. ὁ ἐρανὸς συμμε- 
μιγμένος τῇ γῇ Cy. δ74. ὅταν συμ- 
μιχϑῆτον εἰς ταυτὸν δύο (ΕΔ. fr. XVII. 
Ll 

Σύμμικτος. σύμμικτον εἶδος Thes. fr, 
VIL 1. ϑηρώμενοι σύμμικτα μὴ c 
«ata, καὶ δίκα ὁμᾶ Inus fr. IV. 3, 

4C 

c—cvp- 
τεύχη τυρῶν 
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Σύμμολπος. à φύρμιγξ à Φοίβε cvp-| pov κλύδωνα) συμπονήσας lon. 61. 

μολπος Ton. 165. συμπονήσεις, à ^y ἐγὼ πρᾶξαι ϑέλω ; 

Συμμοχϑεῖν. εἴ σε συμμοχϑᾶντ᾽ ἐμοὶ] Tr. 62. 

κτενῶ Iph. T. 690. Συμπορεύεσϑαι. συμπορεύσομαι ἐγὼ 

Σύμπας. αἰῶνα τὸν σύμπαντα Hec.| Iph. T. 1488. 

757. συμπάντων βασιληΐδα τιμὰν--- Συμπορϑεῖν. ὃς σῷ πατρὶ συνεπόρϑει 

κρατύνεις Hip. 1280. Φρύγας Or. 886. : 

Συμπατάσσειν. συμπατάξαντες μέσον Συμπότης. παὺύσωΐ συμποτῶν ὁμιλίας 

πάντα sparóv Sup. 699. Al. 344. τί δεῖ συμποτῶν ἄλλων; 

Συμπέμπειν. ὃς σὺ συμπέμπεις Iph.| Cy. 598. 

'T. 1329. σῶν μοι σύμπεμπ᾽ ὀπαδῶν Συμπράσσειν. σὺν κακῶς πράσσϑσι 

ib. 1208. συμπράσσω κακῶς Her. 27. ἥνπερ 

Συμπενϑεῖν. συμπενϑήσατε Her. F.| ἡμῖν ὥρισεν σωτηρίαν; σύμπραξον Iph. 

1390. T. 980. οἶσϑ᾽, ὅ μοι σύμπραξον; 

Συμπεραίνειν. κλεῖϑρα συμπεραένοντες Her. 452. 

μοχλοῖς Or. 1551. Συμπροξενεῖν. συμπροξένησον; ὡς τύχω 

Συμπηγνύναι. συμπήξας τάφον Sup.| μαντευμάτων Hel. 145. : 

938. Συμπυνϑάνεσϑαι. ϑέλω σοι---συμπυ- 

Συμπίπτειν. συμπίπτει στέγη Her. F. ϑέσϑαι παρϑένθ ϑεσπίσματα Hel. 

905. φέρειν τὰ συμπίπτοντα μὴ πα- 335. 

λιγκότως OEnom. fr. III. 2. ἐμοὶ σὺ Συμπυρᾶν. συμπυρῶσαι μυρίων πέπλων 

συμπέπτωκας εἰς ταυτὸν λόγο Tr. χλιδὴν Rh. 960. τὲς λελειμμένες 

1036. πολλῆς ἔριδος συνέπεσε KAU-| συμπυρώσας Cy. 307. τῷ cvpmvpe- 

δων Hec. 118. ναῦς λάβρῳ κλύδωνι, μένῳ πόσει Sup. 1071. 

συμπεσὅσα Iph. T. 1393. Συμφέρειν. ψυχὴν βιάζε τἀμὰ συμφέ- 

Συμπιτνεῖν. ϑνητοῖς ὡς ἅπαντα συμ- ρειν κακὰ Her. F. 1366. πάντα συμ- 

πιτνεῖ Hec. 846. εἰς ταὐτόν μοι ἥδε, $épso (i. e. sca) ᾿Ιάσονι Med. 13. 

συμπιτνεῖ δμωὶς Ib. 966. ἵν᾽ ὅτ᾽ ἄγαν συμφέρον σοι ὡς ῥᾷτα τἀναγκαῖα τῇ 

πῦρ, ὄτε χεῖμα συμπιτνεῖ Er. fr. 1.} βία φέρειν Hel. 260. εἰς τὸ συμφέρον 

10. Pol. fr. ΝἼΙ. 2. πῶς συνενέγκαιμ' ἂν 

Συμπλεῖν. ὅτος συμπλεῖ τῶν ἐμῶν ἐκ πάντων yósc; Her. F. 488. ἐγώ 

μόχϑων χάριν Iph. T. 600. μηϑεὶς σοι πένϑος λυπρὸν συνοίσω τῆσδε ΑΙ. 

ἐπιόρκων μέτα συμπλείτω El. 1355.| 971. κακῶν τῶν σῶν συνοίσω Fr.inc. 

συμπλεῖν ᾿Αχαιοῖς Iph. Α.102. συμ- CLII. 6. συμφέρεται τὰ πολλὰ πολ- 

πλεῖν τοῖς φίλοισι δυστυχϑσιν Her. F.| λοῖς Her. 919. συνένεγκαι Iph. A. 

1225. συμπλεύσομαι Hel. 1073. 724. χαίτης πῶς συνοίσεται πλόκος - 

Συμπλέκειν. πλάταισιν ἐσχάταισι συμ- ΕἸ. 527. 

πλέκων---ναυσὶν Iph. A. 292. συμ- Συμφεύγειν. ἐγὼ σὺν φεύγεσι συμφεύ- 

πλέκοντες σπέρμα καὶ γάμεο τέκνων γὼ τέκνοις Her. 26. συμφεύξομαι 

Fr. fal. cit. V. 5. ἀπόρῳ γε τῷδε, πατρὶ Ph. 1673. 

συμπεπλέγμεϑα ξένῳ Bac. 799. ἄρνας Συμφϑείρειν. συμφϑϑείρει λέχος An. | 

sperraic λύγοισι σῶμα συμπεπλεγμέ- 948. 

| 
i 

vec Cy. 224. Συμφλέγειν. σύμφλεγε δώματα Ie. | 

Συμπληγάδες Med. 2. et 1263. Iph. T. ϑέως Bac. 595. | 

241. 260. 355. et 1389. Συμφονεύειν lon. 851. συμφόνευε Mb. | 

XópzAec, ὁ, Her. 217. et Hel. 1223.| 1044. ὑμεῖς μ᾽’ ἀλλὰ Svyarpi cup | 

jj, Iph. A. 666. φονεύσατε Hec. 391. 

Συμποιμαίνειν. σὺν δ᾽ ἐποιμαίνοντο--- Συμφορὰ, 1) propr. casus omnis fortui- ! 

βαλιαὶ λύγκες Al. 581. tus, sive secundus, sive adversus : 

Συμπονεῖν. σὺ συμπονεῖς ἐμοὶ wóvsc| συμφορᾶς τίνος κυρῆσαι; Ion. 536. . 

Or. 1924. ὀφείλων ἦλϑε συμπονεῖν etc. 2) sed plerumque in malam par- | 

ἐμοὶ Rh. 957. γυναῖκα cvpmoveiv| tem accipitur, pro fortuna adversa. 

γυναικὶ χρὴ Hel. 336. ὃν (sc. πολέ-] 86€ συμφορᾶς ὕπο φύσιν διέφϑειρε Hec. 



ΣΥΜφΦ 

| 597. ἐμοὶ χρῆν συμφορὰν---κενέσϑαι φορον El. 633. κλαίασα συμφορὰν δωμάτων ib. 629. 
| * Or. 61. 

ib. 447. 
"pev ib. 809. ἐκ εἰς γάμες σὸς συμ- 
φορὰν κτήσῃ γόοις Ph. 1666. συμ- 
φορᾷ κεχρημένες Med. 347. διὰ πά. 
σης ἰόντα συμφορᾶς ϑνατοῖς Hip. 543. 
χαλεπᾷ ὑπέραντλος Boa συμφορᾷ ib. 
708. ἀνοσίῳ συμφορᾷ ib. 814. βα- 
Ῥείᾳ συμφορᾷ πεπλήγμεϑα ΑἹ. 406. cf. 

ἥκεις συμφορᾶς εἰς τὄσχατον 

V. 899. συμφορὰ érépec ἑτέρα πιέζει 
ib. 896. ἅλις συμφορᾷ βαρύνομαι ib. 
1051. τί πνεῦμα συμφορᾶς κεκτημένη ; 
Eph. T. 1317. ἕρπει κατάντης συμ- 
φορὰ πρὸς τἀγαϑὸν Rh. 318. χρη- 
soict δόλοις συμφορὰ τὰ δεσποτῶν Bac. 

| 1027. τὸ πρᾶγμα συμφορὰν ἔχει Hel. 
| 92. εἰς συμφορὰν ἀντὶ τἀγαϑδ φέρει 
| ib. 318. συμφορᾶς κακῆς ἰατρὸν cb- 
| ρεῖν El. 69. ἐπισήμες συμφορὰς Or. 
1.542. κοινὰς ἀδελφῷ συμφορὰς κεκτη- 
μένην ib. 868. σπένδομαι συμφοραῖς ib. 

| 1080. παίδων ὁμοίαις συμφοραῖς ὀλω-- 
| λότων Ph. 1352. πολλὰς ἐφέλκων συμ- 
φορὰς ἀμηχάνες Med. 552. κέκρανται 

| συμφοραὶ νέων κακῶν Hip. 1255. συμ- 
| φοραὶ ϑεήλατοι An. 852. εἰς τὰς με- 
γίτας συμφορὰς ἀφιγμένος Iph. A. 
453. ὦ παιδοποιοὶ συμφοραί! Rh. 
980. κάμνεσι καὶ βροτῶν αἱ συμφοραὶ 
Her. F. 101. εὖ φέρειν χρὴ συμφορὰς 
τὸν εὐγενῆ Alcmen. fr. X. συμφορὰς 

| Τὰς τῶν πέλας διαιρεῖν ejusd. fr. XII. 
|l. ταῖς συμφοραῖσιν ἐκ εὐτυχῶ And. 
| fr. XVII. 2. τὸ ἐπιεικὲς ὠφελεῖ τὰς 
συμφορὰς Aug. fr. 1. ϑάρσος πρὸς 
τὰς συμφορὰς μέγα σϑένει Bel. fr. 
VIL αἱ κακαὶ συμφοραὶ ejusd. fr. 

| 15. μακρὸς αἰὼν συμφορὰς 
| πολλὰς ἔχει Gl. fr. IV. et Fr. inc. 

τῷ ϑράσει τὰς συμφορὰς 
᾿ἀμαυρᾶν Inus fr. III. 1. συμφοραὶ 
σκληραὶ Scy. fr. I. 2, ἵνα τὰς συμ- 

| d λάβωσιν ἐμφανεςέρας Fr. inc. 
|D. 13. 3. etc. 3) interdum sensu 
| lieto sumitur, pro casu prospero. zpóc 
᾿ἄλλαν ἐλαύνει ϑεὸς συμφορὰν τᾶσδε 
| 048, τὴν συμφορὰν 
᾿ἀσπάζομαι lon. 587. ἐπ’ ἐσϑλαῖς 
᾿ συμφοραῖσιν ΑἹ. 1158.  zpüc τὰς 
] Ev συμφορὰς εὐδαίμονας Hel. 
ὶ 4! 4. 

I^, , » - δν r *"UMjopoc. λέξω ἴδιον τῦτο, σοὶ δὲ σύμ- 
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ὃς ἡμῖν δρᾷ rà συμ- 
φορώτατα Med. 876. 

Συμφυγάς. ἵνα συμφυγάδας λήψωμ’ παλαιᾶς ἀπὸ συμφορᾶς ὃδό- οἰκτρὰς Bac. 1380. 
Συμφίρειν. 
Med. 1199. 

Σύμφυρτος. σύμφυρτα ἦν ἅπαντα Hip. 
1234. 

Σύμφυτος. ἄγαν γ᾽ ἐφῆκας γλῶτταν 
εἰς τὸ σύμφυτον An. 955. 

Σύν. χρυσέοις σὺν ὅπλοις Hec. 112. 
σὺν γυναιξὶν αἰχμαλωτίσιν ib. 1120. 
σὺν δόλῳ ib. 1269. σμικρᾷ σὺν ἀλκῇ 
Or. 689. σὺν νῷ ib. 907. σὺν δίκῃ 
Ph. 156. et 495. et Sup. 328. σὺν 
ἀλαλαῖσιν αἰαγμάτων Ph. 337. σὺν 
ὁπλοφόροις ib. 796. ἀμεσοτάταισι σὺν 
góaic 10.814: σὺν αἱματηραῖς cza- 
γόσι ib. 1424.. σὺν Θεῷ εἰρήσεται 
Med. 625. σὺν ϑεοῖς ib. 915. σὺν 
μόχϑω βραχεῖ Hip. 96. σὺν αἵματι, 
σὺν καπνῷ ib. 551. σὺν πόνῳ Al. 
1038. σὺν πολυχρύσῳ χλιδῇ An. 2, 
σὺν πολλοῖς ἕδνοισι ib. 873. σὺν 
φϑόνῳ ϑεῶν Sup. 348, σὺν ᾿Αδραςείᾳ 
λέγω Rh. 408. σὺν τῷ δικαίῳ Her. 
331. σὺν χρόνῳ πεπρωμένῳ Ion. 1582. 
σὺν ϑεοῖσι κινεῖν δόρυ Er. fr. V, 1. 
σὺν ᾿Αϑανᾷ xai χεῖρα κένει Fr. inc. 
CCXV. etc. 2) adverbial. sine casu 
positum, ubi notat una, simul, Her. 
F. 785. et szpius. 

Συνάγειν. ἔνϑα Ὀρφεὺς σύναγε δέν- 
pea Μέσαις, σύναγε ϑῆρας ἀγρῶτας 
Bac. 563. Sq. ἐπεὶ--“Ελληνας cic ἕν 
καὶ Φρύγας συνήγαγον Or. 1640. 
πάντα ἐν ἤματι τῷδε συνάγαγεν---ἄχη 
Ph. 1573. χιλίων. vag». eáXov "EA- 
ληνικῶν συνήγαγε Iph. T. 11. σέτε 
κἀμὲ συνάγαγε Hel. 0649. ἐὰν τρισ- 
μυρίας ἀλώπεκάς τις συναγάγοι Fr. 
inc. B. 14. 8. 

Συναϑροίζειν. à συνήϑροιται spar lih. 
613. 

Σύναιμος. ὦ σύναιμε Iph. T. 774. 
Occ Hc συναίμες Epig. Ἰ. 8. σύναιμον 
εἰς λέχος Ph. 824. 

Συναίρειν. d συναέρεται δόρυ Rh. 495. 
συνῃράμην φόνον σοι ματρὸς Or. 768. 

Συναλαλάξειν. ἣν πάντες---λωτῷ συνη- 
λάλαξαν Her. F. 11]. 

Συναλγεῖν. συναλγεῖ σοῖς κακοῖς Rh. 
807. εἰς συναλγῶντ᾽ ἦλϑον Her. F. 
1202. συνάλγησον Aud, fr. XXII 1. 

αἷμα συμπεφυρμένον πυρὶ 
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Συναλίζειν. χρησμῶν ἀοιδὲς πώντας 

εἰς ἕν συναλίσας Her. 404. 

Συναλλαγή. λέκτρων ἀϑίκτων ἦλϑες 

εἰς συναλλαγὰς Hip. 652. 

Συναλλάσσειν. συναλλάσσειν βαρὺς 

Her. 4. 
Συναμιλλᾶσσαι. βάρος ἀντίπαλον δα- 

κρύοις συναμιλλᾶται Her. F. 1205. 

Συναμπίσχεσϑαι. τί συναμπίσχῃ κόρας 

Her. F. 1111. 
Συναμύνειν Iph. Α. 62. 

Συναναγκάζειν. συνηναγκασμένες ὅρ- 

κας Iph. A. 395. 

Συναντᾷν. μὴ συναντῷεν φόνῳ Iph. 

(T. 1210. τὸν συναντήσαντά μοι Ion. 

534. 
Συνάντεσϑαι. 
831. 

Συνάντησις lon. 535. 

.r; L4 , 

ἰόντι ὅτι συνήντετο lon. 

Συναντλεῖν. ὃς κοινὸς πόναες Δίῳ παιδὶ 

συναντλεῖ Ton. 200. 

Συναοιδός. συναοιδοὶ Νύμφαι Her. F. 

787. 
Συναποκάμνειν. ὦσε — συναποκαμεῖν 

μέλη dph: 4.487 
Συνάπτειν. ματρὶ γάμες συνάπτει Ph. 

1056. conf. Iph. T. 1228. et Ion. 

941. τῷ δὲ συνάπτει λύπη φρενῶν 
OU ἐξ ἑνὸς κακὼ συνάπτει 

Iph. T. 488. τοῖς σοφοῖς εὐκτὸν σοφῷ 

ἔχϑραν συνάπτειν Her. 460. φασγά- 

vov ἀκμὰς συνήψαμεν Or. 1482. εἰς 

λόγος συνῆψα Πολυνείκει Ph. 709. 

üpkec συνῆψαν ib. 1247. cf. Iph. A. 

ἐλπὶς, ἣ πολλὰς πόλεις συνῆψε 

Hip. 187. 

58. 
Sup. 480. συνῆψαν ἀλκὴν ib. 683. 

sópa ὁ συνῆψα Iph. T. 375. εἰς χο- 

ρεύματα συνῆψαν Τριετηρίδων Bac. 

133. ἐδέ σα συνῆψε χεῖρα ; ib. 615. 

συνῆψε πάντας tic μίαν βλάβην ib. 

ΣΥΝΕ 

γάμον Iph. A. 105. ἐμοὶ μόνος μόνῳ 

μάχῃ συνάψας Her. 808. συνάψω 
μῦϑον σέϑεν Sup. δ66. συνάψω Μαι- 
νάσι ςρατηλατῶν Dac. 52. ὅς με 
βρόχοισι συνάψει ib. δ40. ἕλκασιν 
ἡμῖν---τὰς συμφορὰς σπεδῇ σύναψαι 
Hel. 1460. ; 

Συναράσσειν. ἦ yàp συνήραξ᾽ οἶκον---- 
ἐμόν; Her. F. 1142. 
συναράξῃς---πόλιν Her. 379. 

ΣυναριΞξεύειν. συναριφεύσων ἅμ᾽ ᾿Αλκ- 
μήνης γόνῳ Tr. 803. 

Συναρμόζειν. 

μόσας Hel. 236. 

μὴ μοι δορὶ 

*, , , 

ὀλόμενον cxá$oc avvap- . 

Συναρπάζειν. ἃς συνήρπασας Bac.443. ᾿ 

cf. v. 728. 
Evvapráv. συναρτήσας γένος Med. 564. 
Συνασοφεῖν Ph. 397. 1 

Συνασπίζειν. Βακχίῳ συνασπίζοντες 

Cy. 39. 
Συναναίνειν. συναναγῶ κόρας Cy. 462. 
Συνδαίειν. τὰς γάμες---συνδαίσας ἐμοὶ 

Hel. 1455. 
Συνδεῖν. i φίλος ἀεὶ φίλοις---συνδεῖ 

Ph.541. ἣν λύοντα καὶ συνδδᾶντά μ᾽ 
εἰσεῖδες Iph. A. 110. 

Cy. 237. σύνδησαι πέπλοις An. 833. 

Σύνδειπνος. γέλων ἔϑηκε συνδείπνοις 
πολὺν Ion. 1172. 

συνδήσαντες . 

Σύνδεσμα, τά. ἀρηρότως σύνδεσμα Xpu- . 

σὸς εἶχε Med. 1193. λέλυμαι μελέων 

σύνδεσμα Hip. 199. 

των σύνδεσμ᾽ £XéXvro Bac. 696. 

Σύνδετα, rà, Ion. 1390. ἑ 
Συνδικάζειν. Ζεύς σοι τάδε συνδικάσει 

Med. 157. | 
Συνδιολλύναι. 

fr. VII. 2. 
Συνδοκεῖν Iph. T. 71. 
Συνδελεύειν. ἐκέτι γήρᾳ δειλαίῳ aure 
δολεύσω Hec. 203. 

κἀμὲ συνδιώλεσεν (Ed. 

el * ER ie 
ὁσαισιν appa Y 

1302. εἰς χεῖρα γῇ συνῆψαν Her. 

430. συνῆψαν ἀλλήλοις μάχην ib. Σύνδεολος, ἡ Med. 65. et An. 64. l 

831. cf. Ph. 1236. et Al. 505. et|Zvvópgv. ϑυγατρὶ cvvópg τάδε An. . 

1143. συνῆψ᾽ ἐμοί σε Yon. 570. ἴχνος] 40. ὁ συνδρῶν αἷμα καὶ ματρὸς φόνον | 

μοι συνῆψας ib. 663. cf. v. 792. λέκ- Or. 406. cf. v. 1535. τὸ συνδρῶν σ᾽. 

τρα ἀλλήλοισιν συνῆψαν Her. Ε.1317.} ἀναγκάσει χρέος An. 337. συνδράσῃς. 

συνῆψε γένναν CEnei fr. I. 5. δεξιὰν] μὴ Hec. 871. i 

ἐμῇ χερὶ σύναψον Iph. A. 832.  evv- Συνδρομάδες πέτραι Iph. T. 422. 

άψαι ἐκ δυοῖν μίαν χάριν Hip. 515. Συνδυάς. τοιαύτας εἴη με κυρῆσαι συγκα 

κῆδος συνάψαι An. 621. cf. v. 649. et| δυάδος---ἀλόχϑ Al. 476. . E 

Her. F. 477. συνάψαι τἄναρ εἰς φίλες Συνδυςτυχεῖν Or. 1099. 

Iph. T. 59. συνάψαι πόλεμον Ἕλλη- Συνδώδεκα "Tr. 1076. 

σιν μέγαν Hel. δ5. κακὰ κακοῖς συν- Σύνεδρος. κατεῖδον δύ᾽ Αἴαντε ovvéOpo 

άψαι Her. F. 1218, ψευδῆ συνάψας Iph. A. 192. 
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Συνεργάτις. φόνε συνεργάτιν λαβὼν 
El. 100. 

Συνεργὸς, ὁ Or. 1440. et Ion. 48. ἡ 
Hip. 523. κακῶν συνεργς Dac. 
5127 

Συνερείδειν. χρυσέαισιν συνερείδει πε- 
ρόναις κρυπτὸν Dac. 97. χέρας óe- 
σμοῖς διδύμοις συνερεισϑέντες Iph. T. 
457. 

Συνέρχεσϑαι. εὐνῇ συνελϑεῖν λάϑρα 
Dan. 28... eic &y συνελϑὼν Ph. 465. 

Σύνεσις Or. 396. σώζει σε σύνεσις ib. 
1521. ἐνϑεὶς σύνεσιν Sup. 203. 

Zvvésw El. 784. | Συνεισβαίνειν. ὅσοι ταυτὸν συνεισέ- Συνετός. τά p οἰκτρὰ συνετός εἶμι, καὶ | βησαν σκάφος Med. 477. τὰ p» Iph. A. 1255.  evverüv. ürgÀ- ᾿ΙΣυνεισέρχεσϑαι. ϑέλω κἀγώ σοι cvv-| μὸν (Ed, fr. VI. 9. ᾿ ξισελϑεῖν δόμες Hel. 334. cf v. 
| 1089. 
| Συνεκϑνήσκειν. συνεκϑανεῖν σπῶντα 

Χρὴ τῷ πώματι Cy. 568. Iph. A. 406. συνετὰ Aéyaaa ib. 653. Συνεκκλέπτειν. ὃς συνεκκλέπτει γάμες] Συνετῶς Iph. A. 466. | τὸς σὰς El. 364. à συνεκκλέπταεσα Eóvevvoc. ἄλλῃ ζυνοικεῖ συνεύνῳ Med. | Hel. 1386. σὲ ἐπὶ ναῦς---πέμψω συν-} 1001. | ἐκκλέψασα 'Tr. 1018. Zvvevrvytiv. βίον συνευτυχοίην Hip. Συνεκκομίζειν. τῶν ὁμαιμόνων κακὰ 1119. 
συνεκκομίζειν Or. 084, παισὶ συγεκ- Συνεύχεσϑαι. κομίζειν Κύπριν Hip. 465. δεῖ n 

 συνεκκομίζειν σοι xóvec El. 73. 
Συνεκπνεῖν. ἐκ ἔσϑ᾽, ὕπως à χρὴ συν- 
ἐκπνεῦσαί μέ σοι Iph. 'T. 684. 

|ZuvekmOVEly. ὅτι συνεκπονεῖ τάδε Hel. 
1422. μοχϑᾶσι μόχϑες εὐτυχῶς συν- 

| ἐκπόνει And. fr. VII ἐγώ 

Συνείδειν. σύνοιδα δείν᾽ εἰργασμένος 
Or. 390. σύνοισϑά γ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἐκ εὔορ- 
xoc ὧν Med. 405. σύνοιδέ μοι Ro- 
πρις El. 43. τὸ συνειδὸς----ἀεὶ μένει 
Epist. IV. 

1| Συνειλίσσειν. Κέκροπα σπείρας συνει- 
λίσσοντα Ion. 1164. 

| Συνεῖναι, σὺ ϑεοῖσιν σύνει ; Hip. 949. 
| Τοῖς ἀτελέτοις τῶν τᾶδε πόνων μήτε 
| συνείην Fr. inc. ΟἸ(ΧΥ. 7. τῶν συν- 
ὄντων σοι φίλων Epist. IT. cf. Epist, 
IV. 

Συνειπεῖν. συνείποιτ᾽ ἂν, otov —Hip. | 1557. 

τὸ συνετόν γ᾽ T^ -— - ' Q ^ oia σῇ ψυχῇ παρὸν Or. 1180. τὸ 
συνετὸν ὁ ϑεὸς δίδωσιν Alex. fr. XII. 
9. ἀναβοήσεται d συνετὰ συνετῶς 

συνεύχομαι Iph.T.122]. 
συνηύξατό σοι τὰ ἀγαϑὰ Epist. III, 

Συνέχειν. συνέχει δῶμα Bac. 390. τὸ 
συνέχον ἀνθρώπων πόλεις Sup. 312. 
ὃς συνεῖχες τὐμὸν μέλαϑρον Bac. 1307. 
δύο ὥδης ψυχάς γε συνέσχεν ὁμᾷ ΑΙ. 
904. φροντὶς, jj συνεσχύμην Her. 
634. | 

Συνεχής. συνεχὴς κλιτὺς Hip. 226. 
τὸ συνεχὲς ἔργα παντὸς εὑρίσκει τέλος T8 γήρως μοι συνεκπονσα κῶλον Ion.| Ar. fr. XXIX. 

συνεκπονήσατε φυγὰς Iph. T. Συνεχῶς Iph. A. 1008. ! 1063. Σύνηβος. Καδμείων σύνηβοι Her. F. Συνεκτρέφειν, συνεκτραφεὶς. ἐμοὶ Iph.| 438. 
| T. 709. Συνήδεσϑαι. dO συνήδομαι ἄλγεσι δώ- ϑξυνεκφέρειν. παισὶν ἡδέως συνεκῴφέρειν] ματος Med, 136. τί τοῖσδε συνήδῃ ; φίλος ἔρωτας Dic. fr. VII. 1. Hip. 1286. Savóvrz y 80apóc συνή- ξΞυνεμπρήϑειν. συνεμπρῆσαι νεῶν πρύ- δομαι Rh. 958. ὥς μοι συνησϑῇς Ion. μνας Rh. 489. 728. Ξυνεξαιρεῖν. συνεξαίρει (sc. τὸν ἐχϑρὸν) Συνήϑης. δόμων Ion. 1044. αἱ συνεξεῖλον Φρύ- 
yac Tr. 24, 

Ξυνεξέρχεσϑαι. χρήμαϑ᾽, οἷς συνεξῆλ.- 
ϑὸν Hec. 1012. 
βυνεξευρίσκειν. συνεξεύρισχ᾽, ὅπως αὐ- 
| τοί τε σωϑήσεσϑε, x. r. X. Her. 421. 
υνεπαείδειν. συνεπαείδετ᾽ Αρτεμιν | Iph. A. 1492, 
| 

φϑέγματος συνήϑη γῆρυν 
Rh. 609. σύνηϑες αἰεὶ ταῦτα pasá- 
ζειν ἐμοὶ Al. 41]. 

Συνηρεφεῖν Phaéth. fr. V, 3. 
Συνϑακεῖν. πόλλ᾽ ἔτικτον νυκτὶ συνϑα- 
κὼν ἀεὶ Her. 994. 

Σύνϑακος, ἡ Or. 1637. et Hip. 1093. 
Συνϑάπτειν. ἀρ’ ̓ Ατρέως παῖδ᾽ ὀλόμε- 
vov συνϑάπτετε; Hel. 1561. Κρητι- 
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κὸς abAóc—-cvréSae Pol. fr. X. 3. Σύνοδος. κυάνεαι σύνοδοι ϑαλάσσας 

σαυτὴν ἐγγὺς τῷδε συνϑάψεις νεκρῷ 

Ph.1652. κόσμος---, ᾧ σφε συνϑάψει 
πόσις ΑΙ. 147. 

Συνϑέλω Her. F. 832. 
Συνϑήγειν. ὀργῇ cvvre?myp£voc φρέ- 
vac Hip. 689. 

Σύνϑημα spar& Rh. 572. cf. v. 684. 

Συνϑηρεύειν Er. fr. I. 18. 

Συνϑνήσκειν. μὴ σύνϑνησκέ μοι Or. 

1075. συνϑνήσκειν ϑνήσκδβσι φίλοις 

Sup. 1007. συνϑθάνοιμί σοι Med. 

1210. ϑυγατρὶ cvvSaveiv Hec. 396. 
͵ ἐξέ αν συν ài 

πύσῳ σφιν συνϑανεῖν ἂν ἤϑελον ; Sup. 
» “ 1) - (- , 

769. ϑανῦσιν αὐτοῖς cvvSav8ca κεί- 

σομαι Ph. 1289. cf. Sup. 1008. κα- 
“-“ er “- Ὁ , ^» ὡς Ν 

κοῖσιν ἅπαντα φρβδα συνϑανόν5᾽ ὑπὸ 
χϑονὸς Tem. fr. I. 3. 

Συνϑοινάτωρ. πικρὸν  evvSowáropa 

El. 638. 
Συνϑρανᾶν. συντεϑράνωται ἅπαν (sc. 

Opa) Bac. 633. 
Συνϑραύειν. τῷδε SpvykQ κρᾶτα συν- 
ϑραύσω σέϑεν Or. 1569. 

Συνϑύειν El. 795. 

Συνίημι. συνῆκα Or. 433. et An. 920. 

συνῆκε ϑέσφατα Ph. 425. 

Συνίσημι. σύνισϑι Hec. 870. 

Συνιτάναι. πῇ συνέτη (sc. φύσεως 

xócpoc) Fr. inc. CLIII. 6. 

Συνισχάνειν. ὁ νόμος αὐτὰ τῷ χρόνῳ 

συνισχάνει Iph. A. 694. 

Συνναῦται Cy. 424. et 704. 

Συννεάζειν. συννεάζων ἡδὺ παῖς νέῳ 

πατρὶ Dan. fr. VI. θ. 

Συννεφεῖν Dan. fr. I. 7. συννεφδσαν 

ὄμματα El. 1078. 

Συννεφὴς Ph. 1318. 

Συννικᾷν. σὺ συννικᾷς ἐμοὶ Al. 1106. 

Συννοεῖν. ἐν ἐμαυτῷ τι συνγνοόμενος 

Or. 633. cf. Ion. 644. 

Σύννοια. ποῖ σὸν πόδ᾽ ἐπὶ συννοίᾳ κυ- 

κλεῖς; Or. 681. συννοίᾳ, οἷον δέδρα- 

κεν ἔργον Απ. 800. σύννοιαν ὄμμασιν 

φέρων Her. 382. 

Σύννομος. ai ϑαλάσσης σύννομοι Σκει- 

ρωνίδες πέτραι Hip. 979. ὦ ποτα- 

ναὶ---- σύννομοι νεφέων δρόμα Hel. 

1504. 

Συννοσεῖν An. 949. et Iph. A. 407. 

διώλεσεν τὸν συννοσᾶντα Sup. 228. 

coi νοσῦντι συννοσᾶσ᾽ ἀνέξομαι Fr. 

inc. CLII. 5. 

Συννυμφοκόμος Iph. A. 48. 

Συνομαίμων, ὁ Iph. T. 848. 
Συνομαρτεῖν. 

Σ ὕνοχος i 

Συνταράσσειν. 

, 

Συντάσσειν. 

Iph. T. 393. 

Συνοικεῖν. μὴ συνοικοίην φόβῳ Her. 
996. μετὰ δ᾽ ἡσυχίας πολιῷ γήραϊ 
συνοικοίην Er. fr. VI. 3. τᾷ δυστρό- 
πῳ γυναικῶν ἁρμονίᾳ συνοικεῖν Hip. 
163. συνοικῆσαι πόσει Hel. 1671. 
ϑεὸς συνοικήσεις ϑεῷ An. 1259. Ai-- 

ysi cvvowiosca Med. 1385. cf. AL 
365. al 

Συνοικίζειν. οἵῳ p ὃ δαίμων ϑηρίῳ | 
συνῴκισεν ; Fr. inc. D. 30. 2. ἐπίση- 
μον εὐνὴν Ἡρακλεῖ συνοικίσας Her. 
F.68. 

cvv δ᾽ ὁμαρτθσιν φίλοι 

κλαίοντες ΟΥ. 948. 

Συνεσία. φίλων συνεσία Med. 254. 

σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶ 
inc. XLIV. E 
Συνοφρυᾶσϑαι. τοῖς συνωφρυωμένοις 

—6 βίος---συμφορὰ Al. 808. cvve-s - 
φρυωμένῳ προσώπῳ ib. 780. 

παίγματα σύνοχα oue 
cw Dac. 103. σύνοχα δάκρυα Hel, 
171. 

v συνϑσίᾳ Fr. ὦ 

ὦ συνταραχϑϑεὶς οἶκος 

Iph. T. 557. 
τοῖσι συνταχϑεῖσιν ác 

μὴ ᾽γαϑοῖς Her. F. 191. A 
Συντείνειν. kowd συντείνει γνώμᾳ Hec. - 

190. Μοῖραι συντείνϑσι ϑεαὶ Iph. * 

207. σύντεινε ποδὸς ὁρμὰν El. 112: — 

et 127. ἡνίκ᾽ ἂν---συντείνῃ δρόμημα - 

κυνῶν Bac. 870. f 

Συντελεῖν. ὃν μὴ τὸ ϑεῖον---συντεχεῖ — 

And. fr. XX. 2. v. not. Ϊ 
Συντέμνειν. ἐν βραχεῖ πολλὲς λύγος | 

συντέμνειν καλῶς 0]. fr. V. 2. δ 

cavra ταῦτα συντεμὼν φράσω Hec ἡ 

1180. συντεμὼν τὰς σὸς móvec Rh. | 

450. ἕν συντεμᾶσα Iph. A. 1249. : 

ὡς δὴ συντεμῶ Tr. 441. " 

Συντήκειν. τὸν πάντα cvvrijkeca vd 

κρύοις χρόνον Med. 25. ἐμὲ συντήξϑσι | 

γύκτες ἡμέραι τε δακρύοις Iph. A. 398. Ϊ 

μὴ τῶν ἐμῶν ἕκατι συντήκ8 pe di 

Or. 283. τί yàp σὸν ὄμμα χρώς TE. 
συντέτηχ᾽ ὅδε; Med. 689. λύπαις ᾿ 

συντέτηκας ΕἸ. 240. κακῷ συντέτηκεν 

ἡδονῇ Fr. ine. ΟΥ̓́]. ἥτις ἀνδρὶ, 
συντέτηκε eorund. CLI. 3. συντῆ-. 

χϑεὶς αὔραις ἀδόλοις Sup. 1029. ὅστις 

τρόποισι συντακῇ Or. 803, ἀγρίᾳ᾽ 
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συντακεὶς νόσῳ ib. 34. ἀσιτέαις δέ- 

| μᾶς γεραιὸν συντακεὶς Sup. 1106, 
᾿Συντιϑέναι. ϑεῶν συντιϑεὶς ἅπαν γέ- 
οψος Med. 747. συντιϑεὶς πυκνὸν vé- 
$oc Dan. fr. I. 4. πάσας συντιϑεὶς 
γυναΐκας Pro. fr. 1Π1,1. cf, Hec. 

| 1184. συντιϑέντες τἄδικα Ion. 833. 
ἐπισκήψω---τἀμὰ πλευρὰ συνϑεῖναι πέ- 

| λας πλευροῖσι τοῖς σοῖς Al. 367. ἐν 
| ὀλίγῳ τἀμὰ πάντα συγνϑεὶς Sup. 1126.| 170. συρίγγων ὑπ᾽ αἰόλας ἰαχᾶς | ἅπαντα συνϑεὶς τάδ᾽ εἰς ἕν Iph. T. ὕμνων Ion. 498. | 1016. συνϑέντες λόγον Bac. 297. Συρίζειν. ὅταν αὐλείοις συρίζῃς Ion. | συνϑέντες ἄρϑρα sóuaroc Cy. 621.| 500. συρίζων ποιμνήτας ὑμεναίες 

Al.579. βάρβαρα συρίζων Φρυγίων 
αὐλῶν Iph. A. ὅ76. συρίζων ὁ κηρο- 
δέτας κάλαμος Πανὸς Iph. T- 1125. 
συριζόντων κατὰ πρύμναν εὐναίων πη- 
δαλίων ib. 431. 

| 
Σῦς. συὸς ἀγρία. ἀγῶνος DIUI. Sup. |Esvrovoc. βακχείᾳ συντόνῳ Bac. 126.| 316. καταβαλεῖν τὰν σῦν Meleag. | σύντονα τοῖς σοῖς γράμμασιν Iph. A.| fr. XXIII 982, ὦμοις συὸς φέρων | 118. συντόνοις δρομήμασιν Bac. 1089. βάρος Fr. inc. CLXXII. 1. ἡ συῶν σύντονα ἕλκετε τὸν κακοδαίμονα Hip. μορφώτρια τ. 437. 1361. 

Συντρέφειν. συντέϑραψαι προσπόλοισι 
βασιλέως Hel. 1042. πῶλος, ἥτις ἂν 
διαζυγῇ τῆς συντραφείσης ΤῪ. 665. 
ὑντρέχειν. χρόνα τὸ μῆκος αὐτὸ συν- 
Spéxec Or. 1215. cf. lon. δ47. συν- 
τρέχει tic χρήματα τότα δὴ πάντες 
Pal. fr. III. 2. vid. not. cvvrpéxscw| 1165. 
εἰς μίαν βάσιν Thes. fr. V, 12. Συσσώζειν. τὸ τέκνα συσσώζειν ka- υντριαινᾶν. ὥστε --- ςρεπτῷ σιδήρῳ, λὸν Iph. A. 1209. ἣν δυνώμεϑα-- συντριαινώσειν πόλιν Her. Εἰ, 946. καὶ σὲ συσσῶσαι Hel. 1405. Συντρίβειν. ἐπεί σε---συντρίψω Cy. Συσσωφρονεῖν Iph. A. 407. 701. Σύτασις. εἰς ovcáctic κύκλες τ᾽ ἐχώ- , ὕντροφος Iph. T. 1119. ρει λαὸν An. 1089. συςάσεις ἂν εἰσί- δυντυγχάνειν. μὴ καὶ Δόλωνα συν- δοις Her. 416. τυχὼν κατακτάνῃ Eh. 864. - 23. o0, ΣυΞξέλλειν. τὰ μέγιτα πολλάκις ϑεὸς συντυχὼν ἀμνημονῶ ; Her. 638. τ συνέΞξειλεν Fr. inc. XXX. 4. à ϑυντυχία. μεταλλαγαὶ συντυχίας Her.| πολὺς ὄγκος συτελλομένων προγόνων IF. 706. πρίν τινα συντυχίαν ---γε-] Tr. 108. συνέταλμαι κακοῖς Her. F. ᾿γέσϑαι Phi. fr. V. 9. καιναὶ καινῶν] 1417. καὶ πέπλοις cvvesáNgcav ΤΥ. μεταβάλλεσαι χϑονὶ συντυχίαι Tr.| 878, συταλέντες Iph. T. 295. 19 

Συςενάζειν φίλοις Ion. 935. 
Συτολέζειν. ἀγάλματα συςολίσαι χρή - 
ζεσα λίνῳ Or. 1435. 

Συσφάζειν. συσφαγῆναι Iph. T. 685. 
aC. Yóaysiov. 8x ὡς σφαγεῖον Δαναΐδαις 

τέξασ᾽ ἐμὸν Tr. 742. σφαγεῖον ἔφερον 
El. 800. Αἰτναῖα σφαγεῖα Cy. 394. 

Σφαγεὺς, 1) mactator. Iph. T. 623. Rh. 
254. et Her. F. 451. 2) culter mac- 
tatorius. σφαγεῖς βεπόροι An, 1135. 

1085. νυκτιδρόμε σύριγγος iày κατα- 
κόω Rh. 553. τῷτε σύριγγ᾽ ἀοιδαὶ 
σέβιζον Hel. 362. vid. not. πρεσβυ- 
τάτᾳ σύριγγι πειϑόμεναι ποιμένος ib. 
1499. σύριγγες τροχῶν Hip. 1234. 
σύριγγας ἁρματείεις Iph. A. 230. συ- 
ρίγγων ὑπὸ καλαμόεσσαν ἰαχὰν ib. 
1038. συρίγγων εὐφϑόγγῳ φωνᾷ Tr. 
127. Σειρῆνες ἔχεσαι σύριγγας Hel. 

Συσκιάζειν. συσκιάζοντας γένυν Sup. 
1218. ἄγκος πεύκαισι συσκιάζον Dac. 
1050. 

Συσκυϑρωπάζειν Fr. inc. CLII. 2t 
Συσπεύδειν τῷ κάμνοντι Lr. inc. 
CCXVIII. 

Συσσίτιον. ἐν μέσῳ συσσιτίῳ Ion. 

ἡυρηκόσιοι Epig. IT. 1, 
"vVpía. Συρίας λιβάνε καπνὸς D 
144. 
ὕριγμα. ἔνϑ᾽ ἔχει συρίγματα Bac. 

0. 
"ὑριγξ. σύριγγος πνοὰ Or. 144. μό- 
'σχὸν 8 σύριγγι τραφεῖσαν Iph. A. 
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Σφαγή. ϑανασίμῳ σφαγῇ Hec. 571.| 

δυτήνα σφαγῆς ib. 1037. αὐτόχειρι͵ 

σφαγῇ---λείψειν βίον Or. 945. pe3-| 

ἐημ᾽ Ἑρμιόνην ἀπὸ σφαγῆς ib. 1671. 

ἐπὶ σφαγὴν An. 430. τὸν ἐφετῶτα 

σφαγῇ ib. 548. cf. ph. T. 726. δί- 

xac τίνεσα τῆς ἐν Αὐλίδι σφαγῆς Iph. 

'. 389. σφαγῆς σῆς χεῖρ᾽ ἀπαλλά- 

ξαιμεν ἂν ib. 994. τῆς σῆς σφαγῆς 

ἄποινα ib. 1459. παρίφτασϑαι σφαγῇ 

Her. 503. σφαγῆς πρὸς τὸ δεινὸν 

εἶμι ib. δ02. ἐπὶ ταυρείῳ σφαγῇ «a- 

ϑεὶς Hel. 1598. σφαγὴν ἀὺὐτεῖς τήνδε, 

μοι El. 757. 2) dor. σφαγά. τὰν 

Διὸς κόραν ἐπὶ σφαγὰν ἔτεινον Or. 

1494. ἐπ᾽ αὐτόχειρα σφαγὰν | Ph. 

334. ἄξια σφαγᾶς τάδε Al. 228. 

λαιμορύτε σφαγᾶς Hel, 360. 3) plur. 

παρῆν ὄχλοε---ἐπὶ σφαγὰς Hec. 522. 

σφαγαῖς Sav&ca Or. 39. cf. v. 291. 

Αἵμονος γάμοι σφαγὰς ἀπείργϑσι Ph. 

952. καιρίας σφαγὰς ib. 1440. σφα- 

yüc "Exropoc τροχηλάτες An. 8399. 

ἔνιψεν αὐτῶν — σφαγάς: Sup. 765. 

ἐπὶ σφαγάς νιν κομίζω Iph. A. 906. 

cf. v. 1548. σφαγαῖσιν ἀνοσίοισιν 

ib 1318. ef. Tr. 1315. καρατόμες 

σφαγὰς Rh. 606. μορσίμες σφαγὰς 

ib. 636. δεσπότα παρὰ σφαγαῖς ib. 

700. σφαγαὶ ἀμφὶ βωμοῖσι Φρυγῶν 

'[r. 562. σφαγαῖς ἐκπνεῦσαι βίον 

Hel. 141. δφαγαὶ ἔχεσιν εὐγενές τι 

καὶ καλὸν. ib. 308. . ἦχϑες εἰς σφα- 

yüc ib..784. προβωμίοις σφαγαῖσι 

μήλων lon. 377. σφαγὰς φαρμάκων 

ϑανασίμων ib. 616. cf. v. 1250. πέ- 

πλοις καϑάρμοσον σφαγὰς El. 1228. 

etc. 

Σφαγιασμός. 
γιασμῶν ἘΠ. 200. 

Σφάγιον. σὴν παῖδ᾽ ᾿Αχιλλεῖ σφάγιον 

ϑέσϑαι Hec. 111. cf. v. 121. et 305. 

et Or. 840. σοὶ σφάγιον ἐκόμισ᾽ ἐκ 

Φρυγῶν; Or. 1614. cf. Iph. A. 1385. 

et 1200. et Iph. T. 211. ὄὶν--- σφά- 

γιον ἐσεῖδον El. 514. δόλων σφα- 

γίων ὅνεκα Hec. 137. ἃ Αὐλὶς ἔλα- 

ps σφάγι ἐμῆς ὁμοσπόρβ Or. 657. 

σφάγια γενναίων τέκνων ib. 813. 

σφάγια φοινίσσειν ib. 1285. σφάγια 

πρὸ δορὸς καταβάλοις ib. 1603. σφά- 
, 

για ἅμ᾽ αὐτῷ Ph. 178. cf. v. 1117. 8| 

σφαγίων κλύει A]. 978. τέμνειν σφά- 

για Sup. 1195. conf. v. 1204. σφά- 

παλαιῶν πατρὸς σφα-]' 
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για ἄλλοισιν μέλει ἄῤῥητα Iph. T. 
40. σφάγια τἀπιχώρια ib. 280. cf. 
v. 335. 337. et 776. σφαγίων ἔφοροι 
Rh. 30. σφάγια ἡτοιμασμένα ἕση- | 
κεν Her. 400. παρῆκται σφάγια τά- — 
ἕεων ἑκὰς ib. 673. φάσγανον---ὥσει 

σφάγια τῷ τεϑνηκότι Hel. 1580. ἔτλη 
-σφάγια παρϑένες κτανεῖν Ion. 278. 
8 μυσαροῖς τοῖσδε σφαγίοιο. ἘΠ. 1294, 

Σφαγίς. ἐκ kav& ἑλὼν ὀρϑὴν ea | 
γίδα El. 811. τεϑηγμένα σφαγὶς ib. 
1142. 

Σφαδάζειν Fr. inc. CLXVII. 8. δὲδ᾽ 
ἐσφάδαζεν eorund. CCII. 

Σφάζειν An. 413. ἃ σφάζει---Πρία- 

pov Tr. 194. σφᾶζε An. 259. σφᾶζε 

mapSéve δέρην Or. 1199. σφάζων͵ 
τέκνον Iph. A. 1186. ὡς σφάζων 

ἐμὲ Bac. 631. σφάζοντες 8 λήγοιτ᾽ 
üv Ion. 1404. μῆλ᾽ ἔσφαζον Ph. 

1261. οἵ μ᾽ ὥστε μόσχον---ἔσφαζον 

Iph. T. 860. προτέλεια παιδὸς ἔσφα-, 

fac ϑεᾷ; Iph. A. 718. ἔσφαξ᾽ ἐπ᾿ 

ὥμων μόσχον El. 813. σφάξαι σ᾽ ̓ Δρ- 

γείων κοινᾷ συντείνει γνώμᾳ Hec. 

189. cf. v. 221. σφάξαι Mevou£a 

τόνδε δεῖ σ᾽ ὑπὲρ πάτρας Ph. 020. 

σφάξαι κελεύσας ϑυγατέρα An. 626. 

ῥυϑμοῖσί νιν σφάξαι μενοινᾷς Cy. 

447. σφάξας ἐμαυτὸν Ph. 1017. σφά- 

ἕαντες Or. 1107. λύκθ αἵμονι χαλᾷ, 
σφαζομέναν Hec. 91. σφαχϑεῖσα͵ 

Iph. T. 177. πρὶν σφαγῆναι Ηθῦ,, 
438. τὸ σφαγῆναι τόνδε, μοὶ βάρος 

μέγα Iph. T. ὅ98. τὸ σφαγῆναι δει-, 

νὸν Fr. fal. cit. L. 1. σφαγεὶς ᾿Αχιλε, 

λέως παιδὸς ἐκ μιαιφόνε Hec. 24. T 

τόνδε--σφαγέντα--- γῇ 08vac χοὰς Ph. 

940. cf. v. 971. ἐκ γυναικὸς οἴχεται. 

σφαγεὶς Iph. T. 552. cf. El. 123. 

σφαγέντες Cy. 242. εὐφυῆ σώματος, 

δέρην σφαγεῖσαν Iph. A. 1517: cef. 

Iph. T. 20. 563. et 770. et Tr. 619« 

σώματα σφαγέντα Sup. 813. ὅδ᾽ ἀντὶ. 

τῇ σᾶ σώματος σφαγήσεται An. 315. 

cf. Iph. A. 935. 1360. 1367. et 1464. 
et Her. 583. ] 

Σφάκελος Hip. 1353. 

Σφακτός. σφακτὰν δαῖτα Hec. 1077. 

Σφαλερός. προτάτης ἁπλᾶς πόλει σφα- 

λερὸς Phaéth. fr. IV. 3. ἐπὶ παντὶ 

σφαλερὰ κεῖσαι Fr. inc. CLX. 2. σφα- 

λερὸν ἡγεμὼν ϑρασὺς Sup. 508. τϑτὶ 

γ᾽ ἐτὶ τὸ καλὸν σφαλερὸν Iph. A. 21. 

0 
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| σφαλερὰ εἰ φιλῶ sparyyüy κράτη Rh. 
132. 

Σφαλερῶς Iph. A. 600. 
ZX$4AXew. δειναὶ τύχαι σφἄλλαεσι Qó- μδς Med. 198. σφάλλω, ὅσοι φρονᾶ- σιν εἰς ἡμᾶς μέγα Ifip.:6.' ssa σφάλλει βροτὲς JEol. fr. I1I. 2. πολ- -Àà σφάλλαωσιν ἀνϑρώπος Sol Ar. fr. XXXI. 1. cf. Fr. inc. CXV. 2. πλέον Σφενδόνη, 1) pala annuli. e$áAAect οἴκος Fr. inc. B. 15. 3. . σφάλλειν πλέον, i) τέρπειν Hip. 262. . σφάλλειν δίκαν An. 781. 

. τὰ σφάλλοντα (sc. τὲς rupávvac) Inus B XVI. 2.. ὃ καί su ἔσφηλε Ph. 1428. cf. Hip. 1232. et Rh. 917. ἔσφη- ᾿ λὲν γόνυ γέροντος Her. 129. πᾶσιν ἀγϑρώποισιν — δαίμων βίον ἔσφηλε Aug. fr. VI. 3. μὴ σφήλῃς δόμες Hip. 871. Μοίρας δολίῳ σφήλαντι 
féxvn Àl. .35.. εἴ τι σε σφάλοι Κύ- πρις Án. 299, σφαλῇ £v τότῳ μόνῳ Sup. 303. λέγων τἀληϑὲς καὶ σφαλῇ πότε Fr. inc. XIX. ταχὺ σφάλλῃ Hip. 
184. ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας 
Bac. 743. μῶν ἐσφάλμεϑα; An. 897. 
δόξης ἦμεν πρὸς ϑεῶν ἐσφαλμένοι Hip. 1414. τῷ νέῳ ἐσφαλμένοι Her. F. 75. αἱ σφαλεῖσαι ταῖσιν ἐκ ἐσφαλ- 
μέναις αἶσχος γυναιξὶ καὶ κεκοίνωνται ψόγον Melan. fr. XXVI. 9. 
ἐσφάλης Or. 1078. 
εὐαγγέλε ; Med. 1010. 
σφάλην Sup. 156. 
βολευμάτων ib. 336. ἐσφάλης αἴνιγμ᾽ 
ἀκόσας Ion. 533. , ἐάν τι τῆς τύχης 
ἐγὼ σφαλῶ Ph. 765. μὴ σφαλῶμεν lb. 844. εὐλαβδ, μή τι σὸν σφαλῇ sóua Hip. 100. μὴ δύο σφαλῆϑ᾽ ἅμα An. 693. μὴ σφαλῇς ἀτιμάσας Sup. 
902. ἣν σφαλῶσι χρημάτων Antiop. ΝΠ. 2.. ὃς. ἂν σφαλῇ; εἰς ὀρϑὸν ἔση Ar. fr. XXVI. 9. T8 κύβε μὴ eQaX;c Pol. fr. IX. 2. αὐτοὶ ὅταν σφαλῶμεν, εἰ γινώσκομεν ΕῪ, inc. 
XXXIII. 2. σφαλεὶς Ph. 732. $ó- Bo σφαλεὶς Or. 1558. ὁ μὴ σφαλεὶς 
Iph. A. 384. £vóc 8 σφαλέντες Or. 
Ml. 
128. σφαλεῖσα γνώμη Iph. A. 154], σφαλεῖσα παρϑένος Ion. 15923. πρὶν σφαλεῖσαν εἰσιδεῖν Her. F. 847. σφα- κεῖσαι Hip. 671. 
φάλμα. τὰ πρόσϑεν σφάλματ᾽ ἐξαιτέ- 
i£voc An, 54. διαβολαῖς νέαις κλέψας 

γάμε--- 
δόξης ἐσφάλην 
ἡ μάλις-᾽ ἐγὼ 

ὑφ᾽ οἵων ἐσφάλη 

σφαλέντες οἰχόμεσϑα Sup. 

TU EJT 

τὰ πρόσϑε σφάλματα Sup. 416. τὰ 
τῶν τεκόντων σφάλματ᾽ εἰς τὰς ἐκ- yóvec οἱ ϑεοὶ τρέποσιν Fr. inc. 
CXXXIII. 1. 

Σφενδονᾷν. ὅπλι 
δόνα Sup. 715. 
Qováro 

1190. 

^ , » apac-oadépav, ἐσῴεν 
ἐκ κλιμάκων ἔσφεν-- 

χωρὶς ἀλλήλων μέλη Ph. 

τύποι σῴεν- 
δόνης χρυσηλάτε Hip. 862. 2) fun- 
da. σφενδόναις ἑκαβόλοις Ph. 1149. ὡς μικρὰ Σφηκία Cy. 473. 

Σφὶγξ, nom. propr. monstri Thebani. 
Ph. 46. 50. 814. 1362. 1512. 1722. et 
1748. Σφίγγες El. 471. 

Σφόνδυλος. σφονδύλοις ἐνήρμοσεν (sc. 
ἔγχος) Ph. 1422. εἰς σφονδύλες ἔπαισε El. 841. 

Σφραγίζειν. σφραγίζεις (sc. rà γράμ- 
ματα) Iph. A. 38. δεινοῖς σημάν- 
τροισιν ἐσφραγισμένοι Iph. T. 1372. 

Σφραγίς. σφραγῖδα φύλασσε Iph. A. 
1559.  eópayict δέμας φυλάσσει Dan. 

Σφράγισμα. ἐξελίξας περιβολὰς σφρα- 
γισμάτων Hip. 864. 

Σφριγᾷν. μὴ σφριγῶντ᾽ ἀμείψῃ μῦ- 
Sov Sup. 478 σφριγῶντι σώματι 
An. 195. 

E$vpóv. σφυρῷ κόφῳ Al. 589. σφυ- 
ρῶν σιδηρᾷ κέντρα διαπείρας μέσον 
ΡΒ, 26. μονόχαλα ὑπὸ σφυρὰ Iph. 
A. 226. ὑπὸ σφυροῖσι Bac. 934. 

Σχάζειν. Σιμόεντι ἐπ᾽ εὐρείτᾳ πλάταν 
ἔσχασε ποντοπόρον Tr. 810. σχάσον 
δεινὸν ὄμμα Ph. 457. γῆρυν ἄφ3ογ- 
yov σχάσας ib. 967. 

Σχεδία. τὰς ποντοπόρες ἔσχε σχεδίας 
Hec. 113. 

Σχεδόν, σχεδὸν τύχα πέλας $óva Ph. 
1314. σχεδὸν οἶδά σοι μισεμένη Tr. 
808, ἑπτὰ σχεδόν τι καρπίμες ἐτῶν 
κύκλος Hel, 111. vid. etiam Sci. fr. I. 
l. et Thes. fr. VI. 

Σχέϑειν. | Bre σφ᾽ ᾿Αχιλλέως---δόρυ--- 
σχέϑοι Rh. 602, ru ἐπίνοιαν ἔσχε- 
$ec ; Ph. 411. 

Σχετήριον ἡδὺ My& Cy. 135. 
Σχέτλιος. ὦ σχέτλιε Al. 827. et Bac. 
358. σχετλίω (in dual) Al. 473. 
σχετλίων πόνων El. 190. σχετλία 
Med. 873. ὦ σχετλία Hec. 783. et 
Al. 744. et ὦ ex. γύναι El. 1159. 
σχετλίαισι μάχαις Ph. 1551. ὦ σχέ- 
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τλιοι πομπαὶ Iph. T. 651. σχέτλια 

ἔργα Al. 409. κακοῖς σχετλίοις ἐλαύ- 

γομαι An, 31. cf. Cy. 583. ὦ σχέ- 

τλια παϑὼν An. 1180. cf. Sup. 1074. 

Iph. A. 932. et El. 1170. σχέτλια 

ἄλγη Tr. 590. 
Σχῆμα. σχῆμα Qowís μάχης Ph. 259. 

ἐς ἄλλο oxi ἀποΞξάντες βία Med. 

1039. σχῆμα εὐγενὲς ib. 1072. ὦ 

σχῆμα δόμων Al. 915. ᾿Ασιάτιδος 

γῆς σχῆμα An. 1. ἔχει τι σχῆμα 

Iph. A. 983. et Tr. 470. σχῆμα ϑη- 

póc Rh. 209. σχῆμα r8 κύσμϑ Dac. 

830. σχῆμα λεαίνης Hel. 385. τρό- 

πων τεκμήριον τὸ σχῆμ᾽ ἔχεις τόδε 

Ion. 238. cf. v. 240. μορφῆς ἀγρίας 

σχῆμα ib. 992. γέροντες &0£v ἐσμὲν 

ἄλλο, πλὴν ὄχλος καὶ σχῆμα /Eol. fr. 
XVIII. 8. Τευϑράντιον σχῆμα Mv- 

σίας χϑονὸς Lic. fr. III. ὦ σχήματ᾽ 

οἴκων Hec. 619. παρῆν ὁρᾷν 8 ravra 

μορφῆς σχήματα Iph. T. 292. ἀπο- 

λέσαιτ᾽ ἂν (sc. ἐμὲ) ὑπὸ τῶν σχημά- 

των Cy. 220. φωτὸς κακόργβ σχή- 

par ἐκμιμέμενον Antiop. fr. XXX. 2. 

σχήματα ἄλλως ἐν πόλει πεφυκότα 

Er. fr. I. 32. 
Σχηματίζειν. λαμπρῷ κατόπτρῳ σχη- 

ματίζεται κόμην Med. 1161. 
Σχιτός. πόρον σχιξὸν Iph. A. 144. 

exisijc 008 Ph. 388. σχιτὰν παρ᾽ ἄν- 

rvya Rh. 373. 
Σχοίνινος. σχοινίνας — ἡνίας πλέκει 

Aut. fr. II. 
Exowíov. σχοινίοις ἐν τεύχεσι Cy. 

207. vid. not. 
Σχολάζειν. | Hec. 730. 
Σχολή. σχολὴν ἄγεσαν Med. 1238. 

cf. Phry. fr. V. 4. σχολὴ, τερπνὸν 

κακὸν Hip. 384. σχολῆς τόδ᾽ ἔργον 
An. 553. ἐκ ἄφϑονον σχολὴν ἔχω 
10. 789. ἐπὶ σχολῇ Iph. T. 1220. 

ἡνίκ᾽ ἂν σχολὴν λάβω ib. 1432, exo- 
λῆς τὸ δῶρον Tr. 911]. 8 κάμνω σχο- 
Ag lon. 276. τὴν φιλτάτην σχολὴν 
ib. 634. ὡς ἂν σχολὴν λεύσσωμεν 

πόνων Her. F. 725. σχολῇ τεκνᾶσϑαι 

παῖδας Dan. fr. VI. 3. σχολή gu 
ἀπεῖργε Pal. fr. VIII. 2. 

Σώξειν. οἵπερ μόνοι σώζεσι γῆν Or. 
918. σώξει σε σύνεσις ib. 1524. τοῖον 
φαρέτρα Aotís σώζει βέλος Rh. 979. 

σώζεις πατρῴαν δόξαν Her. 326. σῶ- 
ζε Al. 1122, ὅταν τις τὸς vopec 

ZOZE 

σώζῃ καλῶς Sup. 313. τὸ σὸν σῶμα 

σώζειν ἕτοιμός εἰμι Hec. 302. δεῖ με 

σώζειν σε σοφίᾳ Or. 709. σώζειν 

κοινὰ πράγματα Iph. T. 1062. ἀρ- 

γᾶσαν φλόγα ἐν χειρὶ σώζειν Tr. 
1262. γαῦν τοι pé dykvp ὀδαμῶς 

σώζειν φιλεῖ Phaeth. fr. IV. 1... σώ- 

ζω» σίδηρον £v λυγρῷ πεσήματι Ph. 

Ξ--- 

1499. τὸν Πανελλήνων νόμον σώζων | 

Sup. 527. cf. v. 672. τὸ τῆς δίκης 

σώζων φάος ib. 564. ἐν χερσὶ σώζων 

ὄλβον lon. 631. τά τ᾽ ἐκ ποδῶν σι- 

γηλὰ--- σώζοντες Bac. 1048. τὰς σᾶς 

λόγος σώζοντες Hel. 1568. τὰς vapé- 

cac 8Xl σώζοντες τύχας Fr. inc. 

LXXI. 2. có£sca κάλλος Or. 129. 

προγόνων νόμον σώξεσα lon. 20. τρί- 

ποδὸς ἀρχαῖον νόμον σώζαεσα ib. 1323. 

ἃ (sc. τόξα) πρὶν--τἔσωζε πλευρὰς, ἐξ 

ἐμδ r' ἐσώζετο Her. F. 1100. τἀμὰ. 

λέκτρ᾽ ἔσωζες ἀσφαλῶς ib. 1372. ἔσω- 

cá σε Hec. 247. 8k ἔσωσεν ἀκήρατον 

λέχος Or. 574. cf. Hel. 48. ἔσωσας 

βίοτον καὶ ψυχὰν Al. 931. σώσατε 

παῖδ᾽ ἐμὸν Hec. 79. σῶσον, ὃς ἐγὼ 

ϑέλω lph. A. 864. σῶσον πατρῷον 

οἶκον Iph. T. 984. ἀλκῇ σ᾽ ἐκ ἂν σώ- 

cau! ἂν Or. 711. ἣν ψυχὴν ἐμὴν 

σώσῃς ib. 644. σῶμα δαπάναισι σῶ- 

σαι El. 429. τὸ σῶμα σώσας, τες Χό- 

ysc σώσεις ἐμοὶ Iph. T.765. σώσας ᾿ 

με νέρϑεν Her. F. 1170. τὸ μόρδις. 

pov σώσασα Hel. 619. alvov τὸν Mg 

poc y εὖ σώσομεν Cy. 201. σώσοντε 

νεῶν πρώρας ἐνάλες El. 1348. ete. ̓  

2) med. χαίρων σώζεται πικρὸν λέχος 

3 

} 

Hip. 685. συγκλήτα μνήμην σώζο- ἡ 

μαι σρατεύματος Iph. A. 302. μικρὰ J 

cóls Inus fr. XV. 2.' à àv μάϑοι 

τις; ταῦτα σώζεσϑαι φιλεῖ πρὸς γῆρας ' 

Sup. 916. τὴν scav ἐσϑλὴν ἡδέως 

ἐσώζετο Inus fr. VII. δ. ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ ᾿ 

τῆς σωζομένης Μοίρας Iph. T. 1490. : 

σώσασϑαι βίον Al. 144. σώσει (att. 

pro σώσῃ 2 sing. fut. 1 med.) τόδε, 

Bac. 792. 3) pass. σκύλων ἐν ὄχλφ᾽ 

ταῖσδε σώζεται séyaic Hec. 1014. 

σώζα Iph. T. 1075. τᾶ σωζομένϑε. 

κατὰ Θρήκην Hec. 74. σέσωσμαι Iph. 

A. 1441. σεσώσμεϑα ib. 916. ósw— 

αὐτὸς σέσωται Iph. T. 607. πρὸς - 

παρϑένε σεσώσμεϑα Hel. 1038. ἥκει. 

σεσωσμένος Or. 473. καλῶς σεσω-. 

σμένοι ib. 1182. σεσωσμένη ib. 1632. 
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| T. 593. et Cy. 434. 
| τέκνα Her. 455. 
|! σωϑῶμεν Or. 70. 

| SÉvroc τέκνο An. 27. σωϑήσομαι Rh. 
| 219. πῶς μόνη σωϑήσομαι; Or. 309. 
|. δεῦρο σωϑήσῃ πάλιν; Ph. 732. ὅπως 
| αὐτοὶ σωϑήσεσϑε Her. 422, πῶς σω- 
|! ϑησόμεσϑα; Hel. 1066. etc. 
| Σῶμα. 

| pov Dac. 241. τὸ σῶμ᾽ ἐκ ἄμορφος 
| εἶ ib. 453. φρερῶ σῶμ᾽ ᾽Οδυσσέως 
| τόδε Cy. 686. cf. Her. 91. σώματος 
| «parüv Her. F. 232. γυμνὸν σῶμα 
El. 308. ἐν πένητι σώματι lb. 372. 

| χειμῶνι ἀσκεῖν copa Bel. fr. XVII. 
Ϊ 7. πεπραμένον τὸ σῶμα τῆς φερνῆς 
| ἔχων Phaéth. fr. XV. 2. σώματος 
πέρι λέγειν Fr. inc. XVI. 1. παί- 

| wv δισσῶν σώματα Hec. 1051. νε- 
κύων σώματα Sup. 62. σώματα ἄδικα 
| δικαίοις συμμιγνύναι ib. 223. σώμαϑ᾽ 
αἱματοταγῆ ib. 812. τεκέων σώματα 
Vr. 201. αὑτῶν ἐκπυρᾶσι σώματα; 

10. 301. σώμασιν παρειμέναι Bac. 
.682. βλέποντα σώματα Hel. 589. 
ἑνὸς ἐπ᾽ ἀνδρὸς σώματα spartvoutv 
Her. F. 825, ὦ λευκὰ γήρᾳ σώματα 
ib. 910. etc. 
Lc, pro σάος, salvus. 
Hec. 994. sq.  sparóc σῶς Sup. 643. 
84. εἴπερ és( σῶς Rh. 525. ἐδεὶς--- 
“σῶς ἦλθεν πάλιν Er. fr. ΓΝ. ἡ--- 
"ASávac σῶς ὑπάργυρος πέτρα Cy. 
293. εὔσημα καὶ σᾶ Hyp. fr. XII. 
Suséov Mer. F. 1385. 
Ξώτειρα. Κύπριν νομίζω τῆς ἐμῆς vav- 
κληρίας σώτειραν εἶναι Med. 528. τὴν 
σώτειραν ὡς ϑάψαι χρεὼν Her. 588. 
Σωτήρ. τίνα mpocevíay, ij δόμον----σω- 
τῆρα’' κακῶν ἐξευρήσεις ; Med. 360. 
ἄλλα τυχὼν σωτῆρος Al. 670. ἐμός 
ye σωτὴρ Iph. T. 923. cf. Alemaon. 
fr. XL. 2. σωτὴρ βλάβης Her. 640. 

χρυσὸς σῶς 

| rijrót γῆς σεσωσμένης Ph. 1096. ἄϑι- 
| Krov εὐνὴν ἴσϑι σοι σεσωσμένην Hel. 

801. σώϑητε Or. 1345. σώϑητι Iph. 
σωϑήτω μοι 

ἢν τι μὴ ketva πάρα 
σωϑῆναι κακῶν ib. 

|. 777. cf. Hip. 705. ἡδύ τοι σωϑέντα 
| μεμνῆσϑαι πόνων And. fr. X. 2. σω- 

ΣΩΦΡ 

βωμὸν σωτῆρος Διὸς Her, F. 48. cf. 
V. 522. σωτῆρε ἡμεῖς Hel. 1680. 
σωτῆρας αἰεὶ---νομίζετε Her. 313. σω- 
τῆρες τᾶς 'EAévac Hel. 1516. τιμὰς 
σωτῆρας ἔχοντες ἘΠ, 993. 

Σωτηρία. τὴν σωτηρίαν ϑηρῶν Or. 
67/- e. ve 722 2761. 1173...1178. 
1203. 1343. et 1348. μηχανὴ σωτη- 
ρίας Ph. 897. φάρμακον σωτηρίας ib. 
900. peyízn σωτηρία Med. 14. ὑμῖν 
πολλὴν ἔϑηκε σωτηρίαν ib. 915. ἔχει 
r&ro τὴν σωτηρίαν Iph. A. 1018. σω- 
τηρίαν δώσεσα νικηφόρον ib. 1473. 
σωτηρίας ἄνελπις Iph. T. 487. τὸ 
κλεινὸν ὄνομα τῆς σωτηρίας λαβόντες 
ib. 905. σοὶ φέρων σωτηρίαν ΤΥ. 748. 
δεόμενος σωτηρίας Her. 1]. πόλει 
σωτηρίαν κατεργάσασϑαι Ib. 1045, ἐν 
τῷ δικαίῳ ἐλπίδες σωτηρίας Hel. 1037. 
ἀπορίᾳ σωτηρίας Her. F. 54. περιβα- 
λεῖν σωτηρίαν ib. 304. παντὶ λόγῳ 
- ἐκπονεῖν σωτηρίαν Tem. fr. V. 2. 
πολλὰς προφάσεις δίδωσιν tic σωτη- 
ρίαν Fr. inc. CV. 2. τὴν σωτηρίαν 
οἴκοι παρ᾽ αὑτῶν σχόντες eorund. 
CXXXVI. 1. etc. 

Σωτήριος. ἡμῶν ὕπερ σωτήριος «ác Or. 
656. σωτήριος πομπεὺς Rh. 228, et 
πομπὸς σωτ. Dac. 963. πόλει σωτή-- 
ριος μέτοικος αἰεὶ κείσομαι Her. 1032. 
ναυτίλοις σωτήριος (de Helena) Or. 
1637. σωτήριον ἀλκὰν lon. 484. σω- 
τήριον τοῖς καλῶς κεκτημένοις Or. 127. 
τῆσδε γῆς σωτήριον Ph. 1099. φάος 
σωτήριον Med. 482. πατρίδι μεγάλα 
καὶ σωτήρια Ph. 925. cf. Her. 403. 
et 406. 

Σωφρονεῖν. τιμῶν Βρόμιον σωφρονεῖς 
Bae. 329. σωφρονῶ Ion. 521. ἂν 
σὺ σωφρονῆς Her. 264. σωφρονεῖν 
ἐμοὶ δοκεῖς Med. 884. ἐν τῇ φύσει τὸ 
σωφρονεῖν εἵληχον Hip. 80. cf. Bac. 
316. τὴν ἄνοιαν---τῷ σωφρονεῖν νι- 
κῶσα Hip. 399. v. etiam v. 667. et 
731. σέβεις τὸ σωφρονεῖν Iph. A. 
824. γυναιξὶ σωφρονεῖν πάσαισι ϑήσει 
Tr. 1056. μὴ σωφρονεῖν ἐς τὴν Κύ- 
πριν Bac. 814. τὸ σωφρονεῖν----κάλ- 
λιτὸν οἶμαί γε---εἶναι χρῆμα ib. 1148. 
cf. v. 1339. it. Her. 273. et 477. El. 
1080. et Meleag. fr. XXII. 2. ἄρτι 
σωφρονῶν Or. 254. σωφρονῶν ἔδρας 
τάδε Med. 311. σωφρονᾶντι ἤχϑετο 
Hip. 1402. vid. quoque Bac. 504. et 
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Fr. inc. LXII. 1. σωφρονόσῃ Ph. 

1686. εἰς ᾿Αφροδίτην σωφρονδᾶσα Iph. 
A. 1159. πόλις σωφρονσα Her. 
1012. ἐκ écwopóvsv ἐγὼ Hip. 704. 
cf. An. 687. ἐσωφρόνησεν, ἐκ ἔχϑσα 
σωφρονεῖν Hip. 1034. 

Zwópovícew Antiop. fr. XX. 1l. ἀμ- 
πνοὰς 8 σωφρονίζει Her. F. 869. óc 
σ᾽ αἱ τύχαι σεσωφρονίκασιν 'Tr. 350. 

Σωφρόνως. σωφρόνως ἄσημ᾽ ὅπλα Ph. 

1119. ὅτι σωφρόνως ἐδέξατο ξένια AI. 
7590. πρὸς πέδον κάρα βαλᾶσαι σω- 
φρόνως Dac. 685. σωφρόνως εἴασσας 
oikciv" Apyoc ; Her. 1007. σωφρόνως 
πράττειν τι Hel. 1673. 

Σωφροσύνη. ὁ σωφροσύνῃ πάντας ὑπερ- 
ἔχων Hip. 1365. διὰ σωφροσύνην 
Hip. fr. XVIII. 2. μετὰ σωφροσύνης 

Melan. fr. X. 2, 2) dor. σωφροσύνα. 
sépyot με σωφροσύνα Med. 686. μετὰ 
σωφροσύνας Iph. A. 544. ἐδὲν πρεσ- 
βύτερον νομίζω τᾶς σωφροσύνας Fr. 
inc. XIII. 2. 

Σώφρων Med. 549. ὑμεναίοισιν ἐχὶ 
σώφροσιν Or. 557. πανταχᾷ ζῇν ἡδὺ 
μᾶλλον, ἢ ϑανεῖν, τοῖς σώφροσιν ib. 
1509. τά γ᾽ àpkx8vS" ἱκανὰ τοῖσι σώ- 
φροσιν Ph. 557. οἱ σώφρονες---κακῶν 

d: 
Tayóc Iph. A. 269. 
Ταίναρον, nom. loci. Cy. 291. et Her.| Ταλανία. 
RE d 
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“ἐρῶσι Hip. 858. αὐδῶ--- σωφρονῶν ἃ 
σώφροσιν Bac. 804. ἀνϑρώποισι τοῖσι 
σώφροσι Cy. 8306. σώφροσ᾽ ἐν δόμοις 
Cress. fr. IV. 5. γυναικὸς ἔργα σώπ 
$povoc Med. 913. cf. v. 1369. it. Hip. 

494. Al. 180. et 618. Tr. 422. ete. 
ἀσκεῖν σώφρον᾽ εὐοργησίαν Bac. 641. 
γνώμαν σώφρονα ib. 1000, σώφρονας 
ἀπιΞξίας Hel. 1633. 

Die. fr: T4: 

ἐν λόγοις Hip. 413. 
Dev àv τῆς συμφορᾶς Or. 501. 
σῶφρον ὡς ἁπανταχβ καλὸν Hip. 431. 
cf. v. 1007. it. An. 346. et 365. Tr. 
1027. Hel. 938. et El. 53. ὁ εἰς τὸ 
σῶφρον ἄγων ἔρως CEd. fr. XV. 3. et 

- 

ψυχῆς σώφρονος 
σώφρονος τραπέζης Fr. | 

inc. CLXIIL. 1. μισῶ τὰς σώφρονας 
τὸ σῶφρον ἔλα- y τὸ — 

fr. inc. B. 50. 1. κέντρα σώφρονα Ph... 
183. τἀμὰ ἐχὶ σώφρονα ; An. 284, 
ἂν ἢ σώφρων kaS ἡμᾶς, σώφρον᾽ ἀντι: 
λήψεται ib. 742. ὡς σώφρον᾽ εἶπας 
Iph. A. 1024. ἃ γυναιξὶ σώφρον᾽ ἔσϑ᾽ 
εὑρημένα Tr. 640. 
El. 1099. £u8 cwópovésspoc γεγὼς 
Hip. 995. cf. v. 1100. et Iph. A. 379. 
εἰς γυναῖκα cowópovesépav Or. 1132. 
πάντων σωφρονέΞξατον βροτῶν Hel. 47. 
σωφρονεςάτης ἀδελφῆς ib. 1700. 

Ταλαίφρων Hel. 531. 
Svaroic raAavíac τιϑεὶς ἐπ 

ρετμοῖς Her. F. 402. vid. not. 9 

σώφρονα λέχη . 

, D 2 M Táxew, dor. pro τήκειν. τάκει βιοτὰν TáAavrov. τεσσαράκοντα τάλαντα ἀρ: — 
Med. 141. τάκομαι An. 116. 
λίαν τάκα Med. 158. ψυχὰν raxo- 
μένα El. 208. πυρὸς rerakórac σποδῷ 
Sup. 1140. 

Ταλαιπωρεῖν Or. 671. 
TaXaízwepoc. κτείνει με τὸν ταλαίπω- 
pov Hec. 25. ᾧ ταλαίπωρε Or. 258. 
τῷ ταλαιπώρῳ πατρὶ lb. 661. ἐπὶ ra- 
λαιπώρῳ νεκρῷ Ph. 1639. 
pov γέροντα An. 1207. 
πώρῳ βίῳ Sis. fr. I. 30. 
πώρες βροτὸς Sup. 734. ματρὸς τῆς 
ταλαιπώραε Or. 392. et Ph. 1603. 
'EAAd0oc τῆς ταλαιπώρε ςένω Iph. 
A. 370. τὴν ταλαίπωρον πόλιν Tr. 
1276. etc. 

ταλαίπω- 

τῷ ταλαι- 

τῆς ταλαι- 

μὴ] vvpíe Epist. V. | 
TaXaóc, pater Adrasti. Ph. 425. et Iph. 
A. 245. ! 

TáAac Hec. 20. τάλανες Ph. 1309. 
et Hip. 669. à τάλαινα Hec. 210. 

Vu 

! 
n 
B 

raAaívac ματρὸς ib. 694. ταλαί] 
ἐξαπαλλάξαι ζωῆς ib. 1108. cf. Hip. 
816. κυνὸς ταλαίνης Hec. 1278. ἴ » 

εἰς φυγὰν τάλαιναν Ph. 1704. à πα- ᾿ 

τρὸς τάλαιν᾽ ἀρά! Hip. 1241. τά- | 

λαιναν καρδίαν ib. 841. cf. Iph. T. 
344. 
λαίνας χέρας γεραιὰς Sup. 276. cf. 
Bac. 1243. ὦ ματέρες τάλαιναι Té- 
κνων Sup. 825. cf. v. 941.etc. 

ἸΤαλϑύβιος, praeco Grecorum, Hec. 487. 

í 
ji 

Ι 

ι 

ἔριν τάλαιναν Hel. 255. ταῦ - 
I 

[ 
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| 503. et 727. Or. 886. Iph. A. 95. et 
| 1563. Tr. 238. et 621. 
'Tapíac. ὅρκων ταμίας Med. 170. πολ- 
λῶν ταμίας Ζεὺς ib. 1415. νεοχμῶν 
μύϑων ταμίας Tr. 23]. ταμίαν πάν- 
των πιστὸν lon. 55. 

Táv. ὦ 'ràv Cy. 534. (ubi vid. not.) 
| et Her. 322. et 688. 
Tavaóc. τὸν ravaóv αἰϑέρα Or. 322. 
| πλόκαμός σα ravaóc Dac. 455. ef. v. 
829. 

Τανὸς, nom. fluvii. El. 410. 
Ταντάλειος. Πέλοψ ὁ Ταντάλειος Iph. 
IT. 1. δόμος τὸς Τανταλείες Or. 1544. 
| τῶν Τανταλείων ἐκγόνων ἘΠ. 1176. 
τὸ Ταντάλειον σπέρμα Iph. T. 988. 

| γένος τὸ Ταντάλειον Hel. 862. 
Τανταλίδαι, posteri Tantali. Or. 351. 
et 811. et Iph. T. 200. 

Ῥάνταλος, nom. propr. viri. Or. 5. 347. | et 985. Tph. A. 504. et 1150. Iph. T. 
| 987. et El, 11. 

μάχης ib. 1415. ἐπεὶ ταραγμὸς πόλιν 
ἐκίνησεν Sup. 752. ταραγμὸν ὀμμά- 
των ἔχοντες Iph. A. 1128. πολὺς 
ταραγμὸς ἔν τε τοῖς ϑείοις ἔνι, k. r. À. 
Iph. T. 572. τίν᾽ εἰς ταραγμὸν ἥκο- 
μεν; Her. F. 533. ἔχοσι ταραγμὸν 
αἱ φύσεις βροτῶν ἘΠ. 3808. παιδοκτό- 
vec φρενῶν ταραγμὲς Her. F. 836. 

Ταράσσειν. ὥς μοι ὑφ᾽ ἥπατι δεῖμα 
χλοερὸν ταράσσει Sup. ὅ99, τίς σὴν 
ταράσσει καρδίαν; Bac. 1320. ϑεῶν 
ψυχὰς ταράσσει Phed. fr. vers, 3. 
ὅστις---μέϑης ταράσσει ΕῪ. ἴῃς. LXXV. 
4. συμμάχες ταράσσειν Rh. 691]. τα- 
ράσσων μηδὲν, ὧν πόλις νοσεῖ Antiop. 
fr. VI. 2. ὅταν ταράξῃ Κύπρις ἡβῶ- 
σαν φρένα Hip. 969. ἤν τι μὴ-τ-- 
γνώμη ταράξῃ γλῶσσαν ἐμὴν Iph. A. 
1542. πόλιν σὴν μὴ ταράξῃς Her. F. 
605. ταράξας Bac. 796. ταράξω πέ- 
λαγος Αἰγαίας ἁλὸς Tr. 88. ὄμμα 
σὸν ταράσσεται Or. 258. ἢ ταράσσε- Τάξις. εἰς μάχην καὶ δορὸς τάξιν po-| ται δόμος Hel. 485. ταραχϑεὶς πόντος |! λεῖν Ph. 701. cf. Sup. 677. 'Opo-| Tr. 687. 

λωΐσιν τάξιν εἶχε πρὸς πύλαις Ph. Ταραχὴ ἀδελφῶν Iph. A. 508. 1126. τὴν ἀμφὶ Θησέως τάξιν Sup.|Tapfjetv. ταρβῶ Rh. 559. et 889. ἐμὰ (642. τάξιν φυλάξων Rh. 664. ἀπῴ- φρὴν rapi Hec. 86. ἐπεὶ ταρβεῖς χετ᾽ εἰς τάξιν Her. 818, τάξιν ἐμβε-} ib. 868ι.ι. σὴν ταρβῶ τρίχα Or. 549. Doc Her. F. 164. i τάξεων Opsct| ταρβῶ, μὴ τὸ δολεύειν με σοὶ λόγων Ph. 1243. προταινὶ τάξέων φρϑρεῖν ἀπώσῃ An. 185. ταρβεῖς τοῖς δεὸδρα- Rh. 528. Ὑρωϊκῶν ἐκ τάξεων ib. 595. μένοις πόσιν ib. 920. ὄτε ταρβῶ σὺν ἐκτὸς. τάξεων ib. 614, διὰ τάξεω»γ--. δίκῃ σ᾽ ὁρμώμενον Sup. 328. νεκρὲς ÉÓpac ib. 698. δ᾽ iv τάξεσιν ἔκειγο ταρβεῖτε ib. 543. λίαν ταρβεῖ sparóy τεύχη ib. 765. ςρατὸν ἐπὶ τάξεσιν Ipb. A. 1012. c£. v. 517: “τί ταρβεῖς ; ὄντα Bac. 303. τάξεων ἑκὰς Her.| Rh. 725. ταρβῶ εἰπεῖν τες λόγες 078. ἐν τάξεσιν κόσμῳ πυκάζα τῷδε] ἐλευϑέρος Bac. 774. gp αὐτὸ ταρ- ib. 724. βῶν El. 261. rap[J8vrec φόβῳ Her. 'arcwóc. ταπεινὸς Qv Hec. 245. et| F. 971. ταρβᾶσα '"Apyeiov ὄχλον Or. An. 980. cf. Iph. A. 339. Zó σοι! 118. cf. Iph. A. 1535. μὴ τὸ ταρβᾶν ταπεινὸς Her. F. 1413. ἐνδεέξερος, -- ἄγαν ἀποδέχα Or. 312. τεταρβη.- ὧν ταπεινὸς ἔξαι Ar. fr, XXIL 9... ὁ κὼς Iph. A. 857. μὴ ταρβήσῃ ib. 602. racévóc Syl. fr. III. 2. . ταπεινοὶ Τάρβος. ἐ τάρβος ἡμῖν Or. 1531. ὅτω Ῥζοντο Or. 1411. δεῖ σε πτῆξαι ra-| τάρβες εἰς φόβον τ᾽ ἀφικόμην Ph. 364. rev An. 165. cf. Tr. 1095. ra-| πόλει τάρβος ἦσϑα Bac. 1309. πεινὰ. λέγειν Alemaon, fr, IT. 1. τὰ Tapsóc. rape κατήρει Iph. T. 1346. μέγιστα ϑεὸς ταπείν᾽ ἔϑηκε Fr, inc. ταρσὸν χειρὶ Hel, 1551. XXX. 4. Taprápetoc Eu. fr. X. τάραγμα raprá- dpayna. τάραγμα ταρτάρειον Her.| ρειον Her. F. 907. * 907... £v—epevàv ταράγματι πέ- Τάρταρος. ὡς βάλῃς εἰς τάρταρον Or. ττωκα δεινῷ ib. 109]. 65. rapráps εἰς ἄβυσσα χάσματα πραγμός. ἡ ταραγμὸς ἐμπέπτωκέ μοι! Ph. 1598. κῆρας ἀνακαλῶν τὰς rap- dec. 857. ταραγμὸν évriSévrec ib.| rápa Her. F. 870. ὑπὸ γῆς ráprapa )0, ὡς ταραγμὸς εἰσῆλϑεν πόλιν Hip. 1290. 
?h. 204. «πολὺν ταραγμὸν --- εἶχον Τάσις. πεδίων ὑπὸ τάσεις Bac. 748. 
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Τάσσειν. ἡμᾶς πομπϑε---κόρης τάσσε- 

σιν εἶναι Hec. 2238. χρὴ ἄνδρα 7ác- 

σειν, ὃ μάλις᾽ ἂν ὠφελοῖ Rh. 620. 

τάσσειν μᾶλλον, ἢ ᾿πιτάσσεσϑαι, Sé- 

λοις Syl. fr. IV. 7. ἀμφὲ τείχη καὶ 

ξυνωρίδας λόχων -τάσσων Ph. 452. 

τάσσοντα πολεμίων síxac Her. 676. 

ἐκ ἐγὼ τάσσον (i. e. £raecov) τόδε Dac. 

478. ξυμβάντ᾽ ἔταξαν---φεύγειν Ph. 

71. μέτρ᾽ ἀνϑρώποισι καὶ μέρη ταϑμῶν 
ἰσότης £ra£cib. 545. ἱππότας ἱππόταις 

ἔταξε ib. 1108. ὡς ἔταξεν ὁ ξένος Hel. 

1406. τάξον μ᾽ ᾿Αχιλλέως καὶ spare 

κατὰ «όμα Rh. 491. κόσμον, ὅντιν᾽ 

ἂν τάξῃ πόλις Sup. 245. cf. v. 460. 

τάξας ναὸν Iph. T. 1453. τάξας ἔτειον 
δασμὸν εἰς δόμες φέρειν Rh. 435. τάξω 
Aoxay8c πρὸς πύλαισιν Ῥῃ. 756. οἵ. 

Cy. 028: τίνα μέσον τάξω λόγον; 
El. 908. -ςρατὸν---τάσσεται, ὃν ἦλϑ᾽ 
ἔχων Her. 604.  ópepàv ἐτάξαντ᾽ ἐν 

περιτύλοις δόμοις An. 1100. τάξαι 

μισϑὸν Rh. 1605. τῦτο τετάγμεϑα Al. 

50. πόϑεν τέτακται [appe -ρατεῦ- 
ματος; Rh. 612. τύμβῳ τέτακται 
προσπολεῖν "Ax. Tr. 264. οἱ τέταχϑε 
πιμπράναι----ἄτυ ib. 1260. πληρᾶν 
πίςρα---τέταγμαι Cy. 30. ἡμεῖς, ἐφ᾽ 

d τετάγμεϑ᾽, ἐκπονήσομεν lon. 1040. 
πρὸς κρασπέδοισι sparoméóa τεταγμέ- 
γον Sup. 661. cf. v. 657. τ τετα- 
ypívs δίχα Rh. 520. ἐφ᾽ ὅτῳ τέτα- 

γμένος εἴη τις Alcmen. fr. V. 2. τὴν 

τεταγμένην ὥραν Dac. 722. τὸν βα- 

λόντα Ξέφειν ἐγὼ τετάγμη" CEnei fr. 
VIII. 3. spar& ταχϑεὶς ὕπο Iph. Α. 

1363. ἐπὶ πρώτῳ ταχϑεὶς Cy. 482. 

d ταχϑεῖσα πρεσβεύειν γένες Her. 
480. ἐπὶ τότῳ ταγεὶς Fr. inc. CXLII. 
πᾶ τετάξεται φόνε Iph. T. 1040. 

Ταύρειος. ταύρειος πϑς Hel. 1571. τὸς 

ταυρεία dóvs ib. 1607. ἐπὶ ταυρείῳ 

σφαγῇ ib. 1598. ταύρειον δέμας ib. 

1578. 
Ταυρικός. Ταυρικῆς χϑονὸς Iph. T. 

85. τῆς Ταυρικῆς (sc. ᾿Αρτέμιδος) 10. 

1454. 
Ταυρόδετος Cret. fr. II. 8. 

Ταῦροι, nom. gentis. Iph. T. 30. 

Ταυροκέρως ϑεὸς Bac. 100. 

Tavpókpavoc ὠκεανὸς Or. 1378. 

Ταυρόμορφον ὄμμα Yon. 1261. 
Ταυροπόλος ϑεὰ Iph. T. 1457. 

Ταυρόπεν σῆμα Iph. A. 275. 

| Bac. 1356. 
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Ταῦρος. ὃν (sc. ἔρων) ἔσχε ravpe Hip. 
338. τὸ δύτηνον κάρα ravps ib. 1248. 
etc. 

Ταυρᾶσϑαι. εἶδον ὄμμα νιν ταυρϑμένην 
Med. 92. τεταύρωσαι Bac. 920. 

Ταυτηρίαις Phoen. fr. X. 1. vid. ποῦ. 
Ταφή. τέκνοισιν ταφὰς ληψόμεθα Sup. 
376. χέρσῳ ταφὰς ϑεῖναι Hel. 1069. 

Τάφιος. "Αρη Τάφιον Iph. A. 284. 
Ταφίων πόλιν Her. F. 60. cf. v. 1080. 

Τάφος. ὡς rá$e τύχω Hec. 47. πρὸς 

ὀρϑὸν χῶμ᾽ ᾿Αχιλλείϑ τάφϑ ib. 22]. 
cf. Tr. 39. et 1124. ἑπτὰ παρϑένων 
rá$u πέλας Νιόβης Ph. 162. τάφϑδ 

μνήμην τίϑεσϑαι ib. 1578. πῶς ἂν 

ἔρημον τάφον---ἔπραξε γυναικός ; Al. 
96. ϑυραῖον κῆδος ἐς τάφον φέρειν 
ib. 831. λάϊνον εἰς τάφον Sup. 62. 
τέκνοις τάφον ἐξανύσασϑαι 1b. 285. 

ráQs μοίρας λαχεῖν 10. 809. τάφῳ 

δέδονται ib. 757. τάφῳ πρόσπολον 
érexópav ; "Tr. 265. Σεμέλας ἱερὸν 

ἀμφὶ τάφον Bac. 597. βασιλικ ση- 

κὸν τάφε Pol. fr. IX. 1. τάφων χώ- 

para Sup.53. ἐν χωτοῖς τάφοις κεῖν- 

ται Rh. 414. 
τάφων τιμάορον Dan. fr. 

VII. 4. etc. Á 

ἐπὶ rdjsc "EAXqvudG | 

Táópoc. τάφρϑ πέλας Ph. 1107. Ze 

ráópa ib. 1195. róp[je τάφρον δ 

κοίλην Al. 900. ἐκτὸς τάφρων 

721. τάφρες ὑπερβὰς Rh. 111. τά- 

φροις πελάζων ib. 213. $ 
! 

Táxa Or. 133. et passim per totum 1 

li 

" 

Eurip. d 

Τάχος. εἰς τάχος Hip. 491. ἀντὶ τ | 

τάχες Sup. 419. τὸ δεσπότεα τάχος 
Tr. 1145. óc μὲ βρόχοισι---- τάχει 

συνάψει Bac. δ40. τὸ τάχος ce τῶν 

φρενῶν δέδοικα ib. 669. τάχος, ad- 

verb. celeriter, cito. Rh. 986. et Her. ' 

ὅσον τάχος Hec. 1284. . 

Med. 950. Hip. 599. et 973. Am. | 
F. 860. 

1067. Iph. A. 1539. Iph. T. 334. et 

1301. etc. ὡς τάχος Med. 105. Hip. 

1458. An. 1159. Sup. 460. etc.  - 

Ταχυβάτας Rh. 134. 
Taxvvew. σπερχόμενος ταχύνει Ak: 

| 
! 
n 

ἰ 
] 

257. ταχύνεις Rh. 76. τάχυνε 10. : 

637. μὴ τάχυν᾽ ἄνευ δίκης An. δὃ he 

Ταχύπορος. Θέτιδος γόνον; ταχύπορον 

πόδε El. 451. κώπη ταχύπορος Hel. : 

1288. 

Ταχύπος Iph. T. 1268. ἵππων ταχὺ" 
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πόδων Bac. 781. 
| 252. κῶλον raxvrev Bac. 168. 

σοι Hec. 862. 
Or. 254. ταχὺς βαδιτὴς Med. 1182. 

πύδας 'AyiXMéa An. 1237. 

πάτραν βλάπτειν ταχὺς Fr. inc. B. 
32. 2. ταχεῖα φήμη Iph. A. 495, 

κώπα Hel. 1468. δορὸς ταχεῖαν ἄλοκα 
Her. F. 164. ταχεῖαν νέμεσιν Fr. 
anc. XXVI. 4. κυσὶν ταχείαις Hip. 
18, ὄτι τὸ ταχὺ τὴν δίκην ἔχει Ph. 

adverbial. positum. Hip. 184. Her. F. 
884. et 885. etc. ra 
Epist. II. 

| passim. 
Or. 738. 

Téyysw. τί χλωροῖς δακρύοις 
κόρας; Med. 922. cf. Iph. 
Hel. 463. et 1205. et El. 502. ἕνα 

δάκρυσιν τέγγων Sup. 21. cf. Iph. A. 
496. et plur. ὄμμα réyyovrec Al. 767. 
et foemin. βλέφαρον τέγγεσ᾽ ἁπαλὸν 
ἘΠ. 1380. φάρεα ποταμίᾳ δρόσῳ τἐγ- 
γϑσα Hip. 128. τέγξαι χέρα φοίνιον 
Med. 864. τέγξαι πόδα Iph. T. 1380. 
τέγξας ἄδιψον νηδὺν Cy. 571. τέγξω 
τόδ᾽ ὄμμα Hec. 520. cf. Sup. 979. 
δαάκρυσί μὲ βλέφαρα --τέγγεται Hip. 
854. 
Γεϑριπποβάμων «óXoc Or. 990. 
Γέϑριππος. τέϑριππος ὄχος Hip. 1212. 
et Tr. 855. re9pízm& ὄντος ἡλίο δὲ 
aiSépa Ar. fr. II. δ. τὰς τεϑρίππες 
ἁμίλλας Hel. 898. τέϑριππον ἅρμα 
Sup. 501. et plur. τέϑριππα ἅρματα 
Ph. 1555. Her. 802. et Pha&th. fr. I. 
2. sed swpius ἅρματα omittitur, et 
tantum τέϑριππα ponitur, ut Al. 430. 
Sup. 927. Iph. A. 159. Hel. 349. 
Ion. 1241. Her. F. 177. et 380. et 
Cresph. fr. XIIT. 5. et ἄρματα λαμπρὰ 
τεθρίππων Ιοη. 82, ὦ τέϑριππον jM e 
σέλας El. 866. 
"Evew. εἰς τήνδ᾽ ἐνδίκως τείνει φόνον ; 
Hec. 263. εἰς σὲ τείνει τῶνδε διάλυ- 
σις κακῶν Ph. 4388. τί μάτην τείνεσι 
Boáv; Med. 201. ἄπαις δεῦρ᾽ ἀεὶ 
τείνεις (Xov; ib. 670, ἐκ εἰς γέρον- 

, » 

ταχυπδν Ux voc Tr. 

Taxíc. ἔχεις με ταχὺν προσαρκέσαι 
ταχὺς μετέϑα λύσσαν 

ταχὺς ἄδης Hip. 1047. τὸν ταχὺν 
ταχὺς 

εἴργει πᾶς ἀνὴρ βοηδρόμος Her. 340. 

ταχεῖα voric ὀμμάτων qb. 683. ταχεῖα 

455. τὸ r8 v8 ταχὺ Ion. 742. ταχὺ 

vrépav ἐπάνοδον Ἱείρειν. 
ὡς ráyica Or. 125. et| 799. χρεία τείρει ue Hel. 427. 

τάχιτα κακὸς ἐφωράϑη φίλοις ρόμην πάλαι Al. 423. λύπῃ ἐτειρό- 

δρόσοι τέγγεσ᾽ ἱεραὶ Ton. 117. ὄμμα Τείχισμα. 

Τεῖχος. 

Τεκμαίρεσϑαι. 

TEKM 

rac ἥδε σοι τείνει τύχη Hip. 797. ἐχ 
ἑξῆς πέπλων ςολίδες ὑπὸ σφυροῖσι τεί-: 
vactv σέϑεν Bac. 934. ὅστις δεδοικὼς 
—aióva τείνει Ion. 625. ἁγνὸν βίον 
τείνομεν Cret. fr. IT. 10. ὡς μὴ μα- 
κρὲς τείνω λόγος Hec. 1177. αὐτὸ 
δηλοῖ τἄργον, ἡ τείνειν χρεὼν Or. 1129. 
ὁρμιὰν τείνων Hel. 1031. τὰν Διὸς 
κόραν ἐπὶ σφάγὰν ἔτεινον Or. 1494. 
ἔτεινον εἰς πύλαι Sup. 720. ὡς μα- 
κρὰν ἔτεινον Iph. A. 420. τεῖναι φό- 
γον Sup. 672. vid. not. ἐκ εἰς σὲ τεί- 
νεται γλῶσσα Rh. 875. σώματα ve- 
κρῶν γυψὶ φέρειν τέταται "Tr. 595. 
φρερὰ παρ᾽ ᾿Ακτὴν τεταμένη Hel. 1689. 
τεταμέναν αἰωρήμασι πέτραν Or. 981. 
ἐν σεῤῥοῖς λέκτροισι ταϑεῖσα Tr. 114. 

ὀδύνη. με τείρει Rh. 749. et 
, 

€TEL- 

μην Rh. 425. τειρομέναν νοσερᾷ κοίτᾳ 
réyyec| Hip. 131. dc ὕπο τειρομένα An. 114. 

A. 1434. Τειρεσίας, nom. propr. vatis. Ph. 774. 
etc. Bac. 173. etc. 

SpavsQ λαΐνῳ τειχίσματι 
Her. F.1096. ἐξ αὐτομόρφων λαΐνων 
τειχισμάτων And. fr. XXIX. 2. 

γεῖσσα τείχεος Or. 1620, ὦ 
Θήβας ἱερὸν τεῖχος Hip. δ56. à τεῖ- 
χος ἂν λάβοις δὴ Antiop. fr. XLII. 
4. Ἰλία τείχη Hec. 11. Τρωϊκῶν 
ἐκ τειχέων Or. 240. ἑπτάπυλα τείχη 
Ph. 79. ἄνω τε καὶ κάτω τείχη με- 
τρῶν ib. 188. τείχη πατρῷα ib. 369. 
et Tr. 1174. κατὰ λάϊνα τείχεα Ph. 
804. cf. Tr. 1087. et Ion. 206. περὶ 
τείχη An. 107. ὑπὸ τείχεσι Καδμεί- 
οισιν Sup. 274. πρόσϑε τειχέων ib. 
664. τειχέων εἴσω ib. 728. ἀκίνητοι 
φυλακαὶ τειχέων Iph. A. 15. τείχε- 
σιν Ἱζυκλωπίοις lb. 534. cf. Tr. 1087. 
et El. 1158. Τροίας τείχη παλαιὰ 
Rh. 232. ἀπὸ τειχέων σκοποὶ Tr. 
956. ἄκρα τειχέων 1b. 1297. Βάκ- 
τρια τείχη Dac. 1. ex ὑπερβαίνεσι 
τείχη ϑεοί ; ib. 653. ᾿Αργεῖα τείχη 
Her. F. 15. 

ἑπτὰ προσβάσεις rtk- 
μαίρεται πύργων Ph. 187. εἰς πρόσ- 
ὠπὸν 8 τεκμαίρεται βλέπων; Hip. 
280. τεκμαιρόμεσϑα τοῖς παρᾶσι rà- 
φανῆ CEnom. fr. VI. εἰ τοῖς πάροιϑε 
Χρὴ τεκμαίρεσϑαι Rh. 705. cf. ΑΙ. 
299. 
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193. Tr. 795. Hel. 87. et 91. et Me-- 
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Τέκμαρ Hec. 1273. 
Τεκμήριον. τῶν φίλων τεκμήριον σαφὲς leag. fr. VI. 1. 
Hip. 925. 
ριον ; Iph. T. 808. 
ριον Rh. 94. τρόπων τεκμήριον lon. 
237. 

/ ποίῳ χρωμένη τεκμηρίῳ ; ib. 349. τί 
χρῆμα δόξης τῆσδ᾽ ἔχεις τεκμήριον ; 
Her. F. 714. πτώματος τεκμήριον 
El.575. ᾧ τεκμηρίῳ μαϑὼν Alex. fr. 
11.1. £v μοι τεκμήριον Dan. fr.-V. 
3. τεκμήριον μὴ λόγῳ μόνον μάϑῃς 
(Ed. fr. XVII. 5. ΤΩΝ σαφῆ 
Med. 517. et Thes. fr. V. τάδε 
φράσω τεκμήρια Iph. T. 899." τἀφανῆ 
τεκμηρίοισιν εἰκότως ἁλίσκεται Phoen. 
In 122: 

Ἱεκνοκτόνον μύσος Her. F. 1155. 
"écvov. γᾶς τέκνον Ion. 918. ὦ τέκνα 

Δαναῶν (i. e. o Donar vel Graeci) 
Ph. 1152. πᾶσιν ἀνϑρώποις ἄρ' 
ψυχὴ τέκνα An. 420. 

ὴν 

εἰς τέκν᾽ εὐτυ- 

xsv lon. 567. οἰωνοῖσιν, αἰϑέρος 

τέκνοις El. 897. Ἴδης τέκνα Cret. 
ΠΡ. 

Ἱεκνοποιὸς πόσις Tr: 853. 

T'exvev. οἵ Κάδμε πόλιν τεκνᾶσι παί- 

δὼν παισὶν Her. F. 7. μοχϑηρόν 
£siw ἀνδρὶ πρεσβύτῃ τεκνδν Phan. fr. 
IV. 1. «ravóc σε---ἐτέκνωσε πατὴρ 
Hel. 1160. εἰ τεκνώσεις παῖδα Ph. 
19. cf. Med. 805. τεκνᾶῶσϑαι Med. 

574. et Dan. fr. VI. 8. ἄλλες εἰσο- 
δ» rexvepévac Sup. 1087. νύχια 

χιὼν ἐτεκνώσατο φάσματα Iph. ds 

1261]. ἐξ 8 τεκνώϑη “Λάϊος Ph. 875. 
Ἱέκος Ph. 321. ζῶν ἐν ϑεοῖσι σὸν μέ- 
γειν φράζει τέκος Iph. A. 1614. ὅτι 
τέκος ἄφαρ ἔβα Iph. T. 1274. vid. 
etiam Tr. 247. et 261. El. 1215. et 
Sis. fr. III. 1. τέκεα Tr. 580. etc. 

Τεκταίνεσϑαι. πάντ᾽ ἐπί μοι τεκταινέ- 

σϑὼ Fr. inc. XCVI. 2. σιγῇ ἐτεκτή- 
ναντ᾽ ἀπύφϑεγκτόν με Iph. t. 951. 

Tekrocóva, dor. pro óvy An. 1015. 
Τέκτων. τέκτονος σοφᾶ Sis. fr. 1. 34. 
τέκτων ὧν ἔπραττες 8 ξυλεργικὰ Fr. 

.ine. CXLI. τεκτόνοιν ὕμνοισιν £pyá- 
ταιν δυοῖν An. 477. τεκτόνων πόνον 
Or. 1570. τέκτονας δία πυρὸς Al. 5. 
σοφῇ χειρὶ rekróvovib.349. τεκτόνων 
μοχϑήμασι ἴοῃ. 1129. οἶκος τεκτόνων 
πλασϑεὶς ὕπο Fr. inc. CLVI. I. 

EU τι τῶνδέ μοι τεκμή- Τελαμὼν, appel. fascia. ἀμφὶ τραύματ᾽ 

ὍΝ {τ 1932. 

ἔχω 8ü£v τεκμήριον ib. 829. Τελαμώνιος Αἴας Hel. 854. 

ἀσφαλὲς τεκμή-] ἄγρια τελαμῶνας βαλεῖν Ph. 1663. | 

᾿ 
Γελέϑειν. εἴϑ᾽ ἡδὺ βροτοῖς, εἴτ᾽ iva. 
ρὸν παῖδες τελέϑεσι Med. 1096. 

χρόνῳ τελέϑει ξηρὸν An. 784. 
Τελεῖν. εἰ σοι τάδ᾽ ἀρεσκόντως πόλις 

ἥδε τελεῖ Iph. T.464. τὰ ἱερά νύκτωρ, 
ἢ ue ἡμέραν, τελεὶς αὶ Bac. 485. τί 

ἐν 

ib. 820. εἰς ἀνδρῶν 8 τελδθσ᾽ ἀριϑ- 
μὸν Melan. fr. XX. 5. 

ópoc, εἰς ὅντινα χρὴ τελέσαι ϑνητοῖς 
Fr. inc. CLX. 5. οἷον ἔργον τελέσας 
Or. 832. 

cac El. 863. 

τελέσας Cret. fr. II. 13. 
διαλλαγὰς E ἔγνωσαν 8 τελεμένας Her. 
820. εὖ τελεῖται Or. 1670. reXepé- | 
yov (sc. τῶν πραγμάτων) An. 999.. 
πάντα ἤδη τετέλεται βασιλεῦσι ΑἸ. | 

rà δοκηϑέντ᾽ ἐκ ἐτελέσϑη Med. 130. 

1417. Al. 1164. An. 1287. Bac. 1388. 
et Hel. 1706. 

Τέλειος. 

51. τὰ παρ᾽ ἀνδράσι τέλειά σοι “" 

νεται Rh. 200. 
Τέλεος. 

Τελεῦν. 

5. sed vid. not. 
Τελεσσιδώτειρα Μοῖρα Her, 899. 
Τελεσφύρος. 

μὸν Ph. 644. e τελεσφόρος Med. 

714. παιδὸς à ἀριθμὸν τελεσφόρον 
1152. τελεσφύρες à ἀρὰς Ph. 69. 
soo ópsc εὐχὰς Fr. inc. B. 9. 1. 

Τελετή. 

καταΞξήσας ἐμὰς τελετὰς Bac. 22. m 
λετὰς ϑεῶν εἰδὼς ib. 73. τελετὰς. 
εὐΐας ib. 238, τελετὰς πονηρὰς εἰσά- 
yov ib. 260. 
ἄγεις εἰς Ἑλλάδα; ib. 465. 

Τελευταῖος. 

An. 101. 

1148. 

Epist. V. 
Τελευτᾷν. 

cf. Al. 982. 
Τελαμὼν, nom. propr. viri. Iph. A. Aevrüsiv ἐν ὄλβῳ βροτοῖς Bac. 907. 

δὴ τόδ᾽ εἰς γυναῖκας ἐξ ἀνδρὸς τελῶ; 

ἁνίκα Μοῖραι. 

τέλεσαν ταυροκέρων. ϑεὸν Bac. 100.. 

γίκας Ξτεφανηφορίαν---τελέ-, 
τὰς ὠμοφάγες δαῖτας. 

ἐπειδὴ----᾿ 

τελείας “Γοργόνος Er. fr M 

ὕφασμα & τέλεον Ton. 1419. . ! 
ἀρετὴ reAeeuéyi Fr. inc. IV. 

πελεσφύρον διδῦσα » 

τε, ] 
TE 

κλύω, ᾿Αϑηναίοισι τἀμὰ Oves 
τυχῆ τελετὴν γενέσϑαι Iph. T. 959. . 

| 

i 
Ϊ 

πόϑεν τελετὰς τάσδ. ; 

τὴν τελευταίαν ἡμέραν 
εἰς τελευταίαν φλόγα Lon. . 

τελευταῖον, adverb. tandem. 

| 

LE 

ὃς τάδε τελευτᾷ Ph. 1575... 
αἱ μὲν (sc. ἐλπίδες) τετ . 
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| κακῶς τελευτᾷ ZEol. fr. III. 2, ὁ μό- 
| χϑος πολλὴν εὐδαιμονίαν τίκτει ϑνη- 
| τοῖσι τελευτῶν "Tem. fr. VIII. 2. πρὸς 
τελευτώσας βίον (sc. βολὰς ἀκτῖνος) 

Ion. 1136. ὅταν τελευτήσῃς βίον Hel. 
1682. cf. Hec. 419. et Hel. 846. TE- 

| λευτήσω τάδε Al. 375. ἵν εἰδῇς, oi 
| τελευτήσω λόγον ΤΥ. 1029. τελευτή- 
᾿σεταί τι καινὸν δόμοις Hip. 370. πρὶν 
| τελευτηϑῇ φόνος ΟΥ. 1218. 

λευτή. πρὸς τὴν τελευτὴν ὑτέραν ἦσαν φέρῃ An. 393. ἔχει τελευτὴν 
ἧσπερ ἕνεκ᾽ ἐγένετο Fr. inc. CVIII. | Κρυερὰ ϑανάτα τελευτὴ eorund. CLX. 

|4. 2) dor. reXevrá. ϑανάτοιο τελευ- |ràv Med. 152. ὁρῶ τελευτὰν Sup. 
IUI?. ^ à ἐπ' αὐτοῖσι τίς τελευτά ; | Bh. T. 874.. cóvov reAevràv Her. 
IF. 427. 3) plur. πικρὰς τελευτὰς τῶν ἐμῶν ἰδὼν γάμων Med. 1388. 
' ποίας τελευτάς (sc. κακῶν ἐξείπω); El. 
1908. 
ἕλος. τέλος δέχϑ τῶν ἐμῶν προσφϑεγ- 
μάτων Hec. 413. ἐς τέλος σποδάζο-. 

εὖ δὲ καὶ τέλῃ lph. A. 990. ἀπηχα 
ὀμμάτων τέλη Sup. 1136. πολλὰ 
πελτατῶν τέλη Rh. 311. imprimis 
sacra vel mysteria denotat, ut Med. 
1382. Hip. 25. et Dan. fr. XII. 6. 
3) τέλος, adverbial. positum, tandem. 
Iph. T. 1343. et Bac. 1101. 

Τέμενος. ἐς Ἥρας τέμενος Med. 1379. 
ἁγνὸν τέμενος ἐναλίας 9:8 An. 952. 
τεμένη μέϑες παρ᾽ αὐτὴν τρίοδον Ἴσ- 
ϑμίας δε Sup. 1210. TQVTAXS μοι 
X30vóc τεμένη δέδαται Her. F, 1329. 

Τέμνειν. τέμνει σιδήρῳ πνεύματος διαῤ- 
ῥοὰς Hec. 567. πώλες σιδήρῳ τέμνετ᾽ 
αὐχένων φόβην Al. 431. ποκέων πυ- 
ριγενεῖ τέμνειν παλάμᾳ χρόα ΟΥ. 818. 
τέμνειν σφάγια Sup. 1195. τέμνειν 
δρυὸς kopusc Her. EF, 24]. τὴν ἐν 
ἄπροις ἐρανᾷ τέμνων ὁδὸν Ph. 1. cf. 
pig. IL 1. εὐϑεῖαν λόγων τέμνων 

κέλευϑον Rh. 423. τέμνων λαιμὸν 
Hel. 1600. ᾿Αργείας ὅρες τέμνοντα 
γαίας ΕἸ. 411. τίς ἔτεμε τὰν δακρυό- 
ἐσσαν ᾿Ιλίῳ πεύκαν; Hel. 234. ὅτα. 
μες βοΞτρύχες ib. 1240. σπονδὰς TÉ- 
μωμεν ib. 125]. γῆς τεμεῖν βλατή- 
para Hec. 1204. σιδαρέῳ τεμὼν φασγάνῳ μέλεα ib. 719. λαιμὲς τρεῖς 
τριῶν μήλων τεμὼν Sup. 1200. τρά- 
XnXov σώματος χωρὶς τεμὼν Dac. 24]. 
κρᾶτα ἀνόσιον τεμὼν Her. F. 567. μο. 
σχίαν τρίχα τεμὼν ἘΠ. 812. τεμὼν 
χρόα Fr. inc. ΤΧΥΤΙ, 9. τεμῶ τρίχα 
Al. 214. cf. Bac. 493. et Hel. 1093. 
φίλιά μοι τεμοῖ Sup. 376. κένδυνον 
πολιῷ τεμεῖν σιδάρῳ Her. 758. Ἰδαέαν 
ὅτε πρῶτον ὕλαν---ἐτάμετο Hec. 633. 
οἷς χρὴ ταῦτα τέμνεσϑαι ϑεῶν Her. 
401. τρίχας ἐτμήϑην Tr. 480. τμη- 
ϑεῖσα πεύκη Med. 4. et TH. κυπάρισ- 
coc Cret. fr. II. 6. 

Tévev. τένοντ᾽ £c ὀρϑὸν ὄμμασι σκο- 
πϑμένη Med. 1106. ὀρϑῶς παρὰ τέ- 
vovr' ἔχει πέπλος Bac. 936. TÉVOVTOC 
ἁρπάσας ἄκρε ποδὸς Cy. 399. πῶλοί 
νιν χηλαῖς τένοντας ἐξεφοίνισσον πο- 
δῶν Ph. 42. 

Teóc, voz poet. pro cóc, tuus. τεὸς yó- 
voc Her. 911. ἀμφὶ κάρα τεὸν Iph. 
A. 1530. 

Tépagvov. ὑπὲρ τέραμνα ἀγχόνας Ph. 
335. ἐπὶ Πυϑίοις τεράμνοις Hip. 
936. τεράμνων ἀπὸ γυμφιδίων ib, 
708, ἐξ iie τεράμνων Al. 459. 

4E 

"εκρῶν Sup. 945. πῶς μανίας ἂν £A- 
)οιμ᾽ εἰς τέλος ΠΡ πος oióy oc 
(8 τέλος εἷλεν; Rh. 735. τέλος likroóv Tr. 597. ὃς πέφυκεν ἐν τέλει 
)εὸς δεινότατος Bac. 808... εἰ Quà τέ- NC ἐν τῷ δ᾽ ἀεὶ μενεῖτε ib. 1259. πη- 'ἅτων τέλος Hel. 54]. τέλος ἐφ᾽ ἡμῖν 
|| 893.. rà τῶν ϑεῶν tic τέλος ἐκ 
σϑενῇ Ion. 1615. εἰς τέλος oi ἐσϑλοὶ 
υγχάνεσιν ἀξίων ib. 1021. κακῆς 
π᾿ ἀρχῆς γίγνεται τέλος κακὸν /Eol. * II. ϑάνατος ἀνϑρώποισι νεικέων 
ἕλος ἔχει Antig. ΑΖ 1. egg Y πράξειαν ἐς τέλος κακῶς Antiop. 
WXVIII.3. τὸ συνεχὲς ἔργο παν- 
)c εὑρίσκει τέλος Ar. fr. AXIK,. διὰ 
Fac δυστυχῶν Bel fr. XVI. 15. 
ἄτην οἴκῳ σῷ τόδ᾽ ἐκβαίη τέλος Pol. 
UVIII, 2) plur... εὖ ἀρχὰς εἶπας, 
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Τέρας. ὄρειον τέρας Ph. 813. δάϊον 
τέρας ib. 1030. δεξιὸν Διὸς τέρας 10. 

1196. ἄγριον τέρας Hip. 1214. γᾶς 
πελώριον τέρας Iph. T. 1248. ςενὸν 

δίαυλον τέρας "Tr. 435. ἀγριωπὸν 
τέρας Dac. 542. ἀρ᾽ jj τεκϑσά μ’ ἔτε- 

κεν ἀνϑρώποις τέρας; Hel. 263. cf. v. 
267. Té£pac,8 τέρας ib. 1147. δει- 

νὸν τέρας lon. 989. τέρας ἐκκομίζει 

πρὸς δώματα ἘΠ. 722. ἀποφώλιον 
τέρας "Thes. fr. ΜΙ]. 1. 

Τερασκόπος Bac. 248. 
Tépeuvov. κεδρωτὰ πατάδων ὑπὲρ ré- 
ρεμνα Or. 1371. τέρεμνα οἴκων Hip. 
418. Περγάμων répeuva Tr. 1297. 

Τέρην. ὄψιν τερείνην Med. 905. τέ- 
ρεινα γύμφα Cy. 513. τερείνης μυρ- 

σίνης πλόκες El. 778. μόσχων τέ- 

ρειναι σάρκες Cress. fr. IX. 4. 
Τέρϑρον Eu. fr. III. 2. 
Tépua. σωτηρίας τέρμ᾽ ἔχεις ἡμῖν μόνη 
Or. 1348. Savárs ποτὶ τέρμα δύτα- 
νον Mip. 140. τί τέρμα τόλμης καὶ 
ϑράσες γενήσεται; ib. 937. ἐπὶ τέρμ᾽ 
ἥκων [s Al 640. ἐπὲ τέρμα---ἐμῶν 
κακῶν ἱκόμενος Sup. 369. Εν 12..0: 

et El. 1232. ἁπάντων τέρμ’ ἔχοντες 
Sup. 617. τέρμα ἐκ εἴποι τις ἂν An- 
tiop. fr. XXI. 2. γήρως ἐσχάτοις 
πρὸς τέρμασιν Αη. 1082. ἐκ τερμά- 
των νότον ἄρωμεν lph. T. 117. μό- 
χϑὼν τέρματ᾽ ἐκ ἐξήνυτον Dac. 1103. 
᾿Αλκάϑο. ἐπ᾽ ἐσχάτοις τέρμασιν μένει 
Her. 280. 

Τέρμων. οἷον répuova [e—trXyc Ph. 

1361. σεμνὸν répuova κυρῶν ἔραν 

Hip. 746. τέρμονα πρωτόβολον ἁλίῳ 

Tr. 1068. τροχῷ τέρμονι δίσκα Hel. 
1488. 
ἔξω βάλω Med. 276. cf. v. 858, τερ- 

μόνων ἀνϑήπτετο ib. 1182. τερμόνων 
᾿Ατλαντικῶν Hip. 3. γῆς τέρμονας 

Τροιζηνίας ib. 1159. τέρμονας κλει- 

νῶν ᾿Αϑηνῶν Her. 37. ἀφικόμην 
πρὸς τέρμονας γῆς τῆσδε El. 96. 

Τέρπειν. αἱ 'perai τέρπεσι τὰς Évvev- 

νέτας Àn. 207. 

λυπεῖ ()poràc /Eol. fr. X. 2. σφάλλειν 
πλέον, ἢ τέρπειν Hip. 262. 
ἄλλες Sup. 188. τί ὁῆτ᾽ ἔτερψάς με; 

Her. 434. δὶς τόσον ἂν τέρψειας ἡἣ- 

μᾶς Med. 1135. γέροντα τυφλὸν ὡς 

cipi Ph. 1096. τέρψαι φρένα Her. 
663. et 939. cf. Or. 1170. Κύπριν 

Tepmvóc. τερπνὸν βίοτον Med. 1355. 

πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων 

τέρπει τε μάλιτα καὶ 

τέρπειν 

τι τὶ 
- “Ὁ TE 

τέρψω Hip. 727. εἴ τι τέρψω τὲς 
ἐμὲς ἐχϑρθς Her. 445. ὄμμα τέρψει 
Ion. 231. δείπνοισί σε τέρψω b. 655. 
τέρπεται εὐπαιδίᾳ Sup. 490. τέρπεται, 
τιμώμενος Bac. 521. τέρπεται τυμπά- 

νων ἰάκχοις Pal. fr. V. 8. τέρπϑ κε- 
iv ὄνησιν Or. 1048. κλύων ἂν τέρ- 
ποιτο τῆς σωτηρίας Ph. 917. τιμαῖς 
τέρπεσϑαι Al. 54. ἔρεν, ϑηκτῷ repmo- 
μέναν σιδήρῳ Cresph. fr. IV.19 
ἔχϑσα δῶρ᾽, ἐν oic ἐτερπόμην Al. 290. 
εἰς τίνα φίλον αὐγὰς βάλλων τέρψο- 
μαι; An. 1181. ἐφ᾽ οἷσι τέρψῃ Rh. 

194. ὥστε τερφϑείης Iph. A. 418. 
τερφϑῆναί τι βίε Ion. 1976. τερφϑεὶς 
τῶτο ib. 54l. τερφϑεῖσ᾽ ἀλαλαγμῷ 
Hel. 1368. ! 

et τ. βίον Al. 167. λόγοισι r&pzcvoic 
ἀκᾶσαι An. 200. ἐν repmvoic πόνοις 

Bac. 105]. τερπνῆς εἰσόδα Al. 946. 

τερπνὸν φήμην Iph. T. 1495. βίε 
τερπνὰς ἀκοὰς Med. 194. τερπνὰςκ 

ἡδονὰς Sup. 453. εἰ τερπνὸν τόδε 
Savára πέλας βεβῶσι Or. 1048. τερ- 
πνὸν ἐκ κυναγίας τράπεζα πλήρης Hip 
109. τερπνὸν κακὸν ib. 884. τερπνὸν 
βδὲν ἀνϑρώποις ἔτι Bac. 773. ce: 
τεῖν τερπνὸν lon. 630. τερπνὸν τί 
φῶς μοι Meleag. fr. XVII. 1. τῷ vc 
τυχϑᾶντί πως τερπνὸν τὸ κλαῦσαι CEne 
fr. VIL. 2. τοῖσιν ὠσὶ τερπνὰ λέγει! 
Hip. 488. 

ἐπεὶ móSe εἰς τέρψιν ἤλϑθει 

CLXV. 5. 
ἡ τέρψις ἀρτίως πάρα Hel. 652. [pp 

χεῖα τέρψις ἡδονῆς κακῆς Er. fr. II 

93. «iub 
Her. F. 1377. 

Τεσσαράκοντα Epist. V. 
Τέσσαρες, vel τέττ. βάϑος τεσσάρω 

πήχεων Cy. 390. παῖδες τέσσαρε' 

Ion. 1576. ἐπὶ τεσσάρων ἵππων p 

γυρῶν Sci. fr. V.2. μῆνας τέσσαρα 

Fr. inc. CXLIIL 1. βέβληκε ὃν. 

κύβω καὶ τέτταρα Tel. fr. 1V. 
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Τέταρτος. τὸ τέταρτον γράμμα Thes. 
| fr. V. 8. TB μητροκτόνε τεχνάσματ᾽ ἐπὶ ταῦτα 
Τετραβάμων. τετραβάμονες ἵπποι El.| ib. 1560. 

470. τετραβάμονος ὑπ᾽ ἀπήνης Tr. Τέχνη. τέχνην μαντικὴν Ph. 779. ἐμ- 
510. τετραβάμοσι χηλαῖσι Ph. 815. πύρῳ τέχνῃ lb. 901. ἐκ ἔχεις τέχνην, 

| Ψαλίοις τετραβάμοσι ib. 799.  rerpa-| ὅπως μενεῖς παρ᾽ ἡμῖν Med. 322. 
Μοίρας δολίῳ σφήλαντι τέχνῃ ΑἹ. 35. 
δ᾽ ἁλίσκεται τέχνῃ ib. 789. τέχνην 
αἰεὶ τήνδ᾽ ἔχων Sup. 381. διὰ τέχνης 
δορὸς ib. 905. τέχνην Ésvokróvov Iph. 
T. 53. τέχνην Séucvoc ib. 719. ὃς 
ἡ μῶν πόλλ᾽ ἐδέννασεν τέχνην Rh. 925. 
ἐκ τέχνης τέχνην οἵαν ἔπλεξε Ion. 
1279. τὰς νομίζοντας τέχνην Alc- 
meon. fr. XIII. 2. 2) dor. τέχνα. 
τίνα τέχναν ἔχομεν ; Hip. 670. 3) 
plur. Δαιδάλε τέχναισιν Hec. 838. 
μάγων τέχναις Or. 1497. 8 κατώρ- 
ϑώνται τέχναι Hip. 680. τί δὴ τέχνας 
μυρίας διδάσκετε ; ib. 017. ἐπὶ τοῖσι 
φιλτάτοις τέχνας πορίζω Iph. A. 745. ' 
Ὀδυσσέως τέχναις Iph. T. 24. cf. Rh. 
953. δειναὶ ai γυναῖκες εὑρίσκειν τέ- 
χνας Iph. T. 1032. τὸν ὑποϑέντα 
τὰς τέχνεις γυναιξὶ Bac. 674. σῶσαί 
σ᾽ εἰ ϑέλω τέχναις ἐμαῖς ib. 806. τέ- 
χναις ϑεῶν ὥλοντο Hel. 9386. γυναι- 
κείαις τέχναισιν αἱρεϑεὶς ib. 1637. 
conf. Dan. fr. VIII. 1. oí τὰς τέχνας 
ἔχοντες Pol. fr..IIL 1.. σὸς, κατὰ τέ. 
χνας σπεδαζομένες Epist. IV. 

Téxvnua. δόλια τεχνήματα Iph. T. 
M55. 

Τέως, adverb. usque ad eum locum. 
Her. 725. 

Trew. τήκω καρδίαν ὀῤῥωδίᾳ Fr. inc. 
CXLVIII. 6. ψυχὴν ἐτήκα Her. 645. 
ἑφϑὰ kal τετηκότα Cy. 245. ἡνίκ᾽ ἂν 
τακῇ χιὼν Ar.fr. II. 4. et τακείσης 

ϑεᾶς lon. 273. πλῆρες τεῦχος Ib.| χιόνος Hel.3. Cf. supra Τάκειν. 
1184. ϑὲς τόδε τεῦχος El. 140. εἶδον Τηκτὸς μόλιβδος An. 266. 

᾿ἄτεως ἀγυιὰς τεύχεσιν πεφραγμένας Τηλέμαχος, filius Ulyssis. Or. 588. 
| Or. 759. ἄλλος ὅδε τευχέω» τρόπος Τήλεφος, filius Herculis. Tel. fr. IX. 
ΠΡῚΝ. 134. cf. v. 786. et 1477. An. 618.| et XIV. 1. 
Iph. A. 81. Rh.71. Tr. 11. Her. 694. Τηλίκος. γεγῶσα τηλίκη Meleag. fr. 
Hel. 1390. El. 444. etc. ἐκ xpvcn-| XVII. 8. τηλικοῖσδε àcuv ἡμῖν Epist. 
λάτων revx£ov An. 167. cf. Ion. 146.| V 
τεύχη κενὰ Cy. 88. vid. etiam v. 207. 
et 225. et El. 360. et 496. 

Τευχοφόροι Rh. 3. T»A& Cy. 685. et Fr. inc. CXCVI. 
Téópa Cy. 637. ToAepóc. τηλερὸς σα δωμάτων ΟΥ. 
Τεχνᾶσϑαι. τεχνώμενος Her. 1003.| 1325. ἐν τοῖσδ᾽ ἐκείνα τηλϑρὸς ναίω 
τεχνωμένη Med. 369. 382. et 402. et δόμοις El. 251. τηλϑρὰ vaísg ἀφ᾽ 
.Hel. 1097. ἡμῶν πεδία An, 890. 

Τέχνασμα. κέδρε τεχνάσματα Or. 1053. 

!Terpápotpa. νυκτὸς $pepi Rh. 5. 
l'l'erpáuop$oc. ταῖς τετραμόρφοις ὥραις 
| Fr. inc. CLXXVII. 2. 
Terodopoc. ὄχων τετραόρων Sup. 675. 
| rerpaópotc ἵπποις Hel. 729. τετραό- 
| poww ἅρμασιν Sup. 667. 
Terpdmac. τετράποδος βάσιν ϑηρὸς 
| Hec. 1058. τετράπον μῖμον ἔχων 
| ἐπὶ ϑηρὸς Rh. 256. cf. v. 211. 

Ἱετρασκελής. τετρασκελὴς μόσχος Ph. 
| 642. τετρασκελεῖς Her. F. 1272. τε- 
τρασκελὲς ὕβρισμα ib. 181. 

Wérpepoc. τέτρωρον ὄχον Hip. 1229. 
τέτρωρον ἅρμα Al. 486. Iph. A. 214. 
et Her. 860. 

TevSpávriov Lic. fr. III. 
Τεῦκρος, nom. propr. viri. Hel. 86. 
Τευμησσὸς, nom. loci, Ph. 1107. 
Τεύχειν. τὸν ἀλήταν, εὐδαίμονα τεύχει 

| Her. 614. φίλοις τεύχειν ἔριν An. 
| 645. ἕτοιμος τῷδε τεῦξαι τάφον Rh. 
959. ἔκλυον --τοιάδε σήματα--τετύ- 
χϑαι El. 457. 

Τευχεσφύρος. τευχεσφόρον λαὸν Sup. 
(654. δεσπόταις τευχεσφύροις Rh. 267. 
Τεῦχος. λαβᾶσα τεῦχος Hec. 609. 
πάγχρυσον τεῦχος Iph. T. 168. τεῦ- 

|. Xoc νεοσσῶν λευκὸν Hel. 265. τεῦχος 

Τηλόϑεν Her. F. 1112. et El. 753. 
Τηλόσε Iph. T. 175. 
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Τηλύγετος Iph. T. 828. 

Τημελεῖν Epist. ΓΝ. παρϑένες τημέλει 
Iph. A. 731. σώματος ἐτημέλει Iph. 

ὙΠ 3, Hf. 

Τήμερον 'Tel. fr. VIII. 1. 

Τηνικαῦτα Iph. A. 730. et Sis. fr. I. 
|o 

Τηρεῖν. τὸν ᾿Ατλάντειον τηρᾶσι πόλον 
Pi. fr. III. δ. τηρεῖν ἑτέρας δυνάμεϑα 
Fr. inc. LXXVI. 1. 

Τήρησις Antig. fr. VI. 2. 

Τητᾷν. χαρμάτων τητώμεϑα Or. 1084. 
78 εὖ τητώμενος Bel. fr. XVI. 16. 
πατρὸς τητωμένες Her. 24. πάσης 
χώρας “Ἑλλάδος τητώμενοι ib. 51. φί- 
λων τητωμένη Hel. 281. χορῶν τη- 
τωμένη ΕἸ. 310. ἀρίξτων νυμφίων τη- 
τώμεναι Hec. 324. 

Τίειν. τὸν ϑεὸν μεῖζον ríaca τῆς ἐμῆς 
ἔχϑρας πολὺ Her. 1018. πατρὸς ἔτι- 

σας φόνον El. 1188. τιμωρίᾳ ἔτισεν 

ὧν ἦρξεν κακῶν Phry. fr. νος δι: «4 σε 

δεῖ τίσαι παισὶ Her. 210. τῶνδε τι- 
σάντων δίκην Sup. 733. cf. Med. 767. 
et 802. et Rh. 812. et 894. τὸν 'EAé- 
γης rícavrac ὄλεϑρον Iph. A. 1382. 

ἐπειδὴ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτισάμην Iph. T. 
78. τίσαι δάμαρτα Tr. 1084. τί δρῶν 
ἂν φονέα τισαίμην πατρός ; El. 599. 
ὡς---τὴν δὲ τίσωμαι δίκην Med. 1316. 
τισώμεϑ᾽ αὐτὸν Bac. 848. Μενέλεων 
τίσομαι Or. 1171. τισόμεσϑα σύγ- 
γονον Hel. 1640. 

Τιϑέναι. τἄνομά με ϑανεῖν ἐρᾷν τίϑη- 
σιν liec. 358. κῶλον ἐκτὸς ἀσπίδος 
τίϑησι Ph. 1401. πόϑι γεραιὸν ἴχνος 
τίϑημι: ib. 1710. τίς τὸν γέροντα 
τύμβον ὀρφανὸν σέϑεν τίϑησιν ; Med. 
1210. πρὸς τῶν ἐχόντων τὸν νόμον 
τίϑης ΑἹ. ὅ8. ὥς νιν φαρμάκοις κε- 
κρυμμένοις τίϑημ᾽ ἄπαιδα An. 88. τὴν 
Σκῦρον 8Oap8 τίϑης ib. 209. ἱερίαν 

τίϑησί με Iph. T. 84. ἀκύμονα πόντε 
τίϑησι νῶτα ib. 1445. σώζει αὐτὸν, 
ὅσπερ εὐτυχῆ ϑεῶν τίϑησιν Rh. 584. 
ἄβατον ὃς πέδον τόδε τίϑησι Bac. 11. 
ἐκ δυσσεβείας ὅσιον εἰ τίϑημί νιν Hel. 
1027. ἐνϑύμιόν μοι τόδε τίϑησι Ion. 
1347. νοσεῖν τίϑησι τῶν ἀμεινόνων 
φρένας Gl. fr. II. 2. τὸν εὐτυχᾶντ᾽ 
ἀεὶ μείζω τίϑησι Phi. fr. XII. 2. 
λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης τιϑεῖτε (qu. a 
τιϑέω) Or. 141]. εἰς τὸ φέρτερον τίϑει 
τὸ μέλλον. Hel. 352. τὰ πράγματ᾽ 
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ὀρϑῶς ἣν nue Bel. fr. XXIV. 5. 
πέρας ἐδὲν τιϑεὶς ἀλγέων Al. 898. 

ἐν αἰσχροῖσιν τιϑεὶς 10. 1040. σπεδῃ, 
τιϑέντα δεῦρο πόδα Αη. 547. φίλημα 
παρὰ γένυν τιϑέντα σὸν Sup. 1153, 
ὠκὺν πόδα τιϑεὶς Iph. T. 32. cf, Rh, 
280. ἄνω κάτω τιϑεὶς Bac. 602. ϑνα- 
τοῖς ταλανίας τιϑεὶς ἐρετμοῖς Her. F, 

402. συλλαβὰς τιϑεὶς Pal. fr. 11. 2. 
πλᾶτον ἔντιμον τιϑεὶς Plis. fr. I. 2. 
φίλος τιϑέντες τὰς πολεμιωτάτες Hec. 

848. ἀγῶνα πάνδημον riSévrac à- 
SAgraicw Al. 1030. ἀτρώτῳ πέδῳ 
πλευρὰς τιϑέντες Her. F. 53. τιϑεῖσα 

λευκὸν ὄνυχα διὰ παρηΐδων Or. 959. 
σίδαρον ἐπὶ κρᾶτα τιϑεῖσα κάριμον ib. 
964. δεῦρ᾽ εἰς τὸ λευρὸν πέδον ἴχνος. 
τιϑεῖσ᾽ ἐμὸν Ph. 848. μεγάλα πάϑεα 
-τοῖς Δαναΐδαις τιϑεῖσα Iph. Aj. 

1335. μάχας ἀνδρῶν τιϑεῖσα καὶ φόΞ 
νας ib. 1419. cf. Ion. 1225. ὑψηλῶν ᾿ 
ἐπὶ ναῶν τέϑεικε σκῦλα πλεῖτα βαρε 
βάρων ἘΠ. 7. ὥς σε πολυπονωτάτην 
βροτῶν δαίμων ἔϑηκεν Hec. 725. γυμε - 
γόν pg' ἔϑηκαν διπτύχΒ ςολίσματος . 
ib. 1156. νύμφας ἔϑηκεν ὀρφανὰς . 

ξυναόρων Or. 1196. οἵπερ κᾷμ᾽ Su. 
καν ἄϑλιον 1b. 1106. 8c c8 κραυγὴν 
ἔϑηκας ib. 1510.. ϑανάτος ἔϑηκαν ἴδ. | 
1041]. τάσδε ϑεοῖς ἀσπίδας ἔϑηκε Phe 
579. καλλινίκοες Κεκροπίδας ἔϑηκ᾽ 
ἐγὼ ib. 862. πολλαῖς pe μακαρίαν ὦ 
“Ἑλληνίδων ἔϑηκας Med. δ10. ὑμῖν ᾿ 
πολλὴν ἔϑηκε σωτηρίαν ib. 915. 1 
&k ἄπαιδ᾽ ἔϑηκεν Al. 624. cf. An. 613. 
Rh. 909. πάσαις ἔϑηκεν sUkNeésarov. 
βίον γυναιξὶν Al. 626. ὅς σε πολλά 
κις δορὶ ναύτην ἔϑηκεν κακὸν Απ. 458, 
τιμὰς πάλιν ϑῆκε Λοξίᾳ Iph. 'T. 1280. 
πατρὸς δόμον δὶς rocer ἔϑηκας εὐκλε- 
έξερον Rh. 160. μέγαν σε Θρῃκῶν 
ἄνακτα ἔϑηκα ib. 407. τεκεῖν μ᾽ ἔϑηκε 
τόνδε δύτηνον γόνον ib. 918. τὴν 
ἐναντίαν δαίμων ἔϑηκε Her. 939. - 
κάμνειν pe τήνδ᾽ ἔϑηκε τὴν νόσον Mb. | 

990. ὅπλων ἔριν ἔϑηκε συμμάχοις | 
Hel. 99. τάδ᾽ εἰς κρίσιν σοι τῶνδ᾽ | 

ἔϑηχ᾽ Ἥρα κακῶν ; ib. 685. μακάριόν 
y ἔϑηκέ με lon. 562. γέλων ἔϑηκε ὦ 
συνδείπνοις πολὺν ib. 1172. ϑνητοῖς, jJ 
τὸς vóusc 8 καλῶς ἔϑηκεν ὁ ϑεὸς ib. a 
1313. Θήβαις ἔϑηκεν ὄμμ᾽ ἐλεύϑερον ᾿ 

βλέπειν Her. F. 221. οἱ «ἄσιν &3g-- 
kay ib. 890. τὸν ἄκυμον ϑῆκεν βίοτον . 

τὰν 
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"βροτοῖς ib. 699. 
πατρὸς καὶ τόνδ᾽ ἔϑηκας ἘΠ. 915. δει- 
χόν τι τέκνων φίλτρον ἔϑηκεν ϑεὸς ἀν- 

| Spórroic Alcmen. fr., VI. ἄκραντά u' 
᾿ἔϑηκε ϑεσπίξζειν ϑεὸς Alex. fr. XXII. 
| d. εἴ τιν’ sbóvác oor ἔϑηκε χείρονα 
"Antiop. fr. XXXVI. 9. νόμον ἔϑηκ᾽ 

| ἀν’ Ἑλλάδα Ar. fr. II. 8, αἱ τύχαι 
μὲ σοφὴν ἔϑηκαν Cresph. fr. X. 3. ^ zà 
μέγιτα πολλάκις ϑεὸς ταπείν᾽ ἔϑηκε 
Fr. inc. XXX. 4. φονίας ἀνδρῶν 

| ἁμίλλας ἔϑετ᾽ (i. e. ἔϑετε) ἀςεφάνες 
| An. 102], λαΐνϑος πύργες πέριξ ὀρ- 
| ϑοῖσιν ἔϑεμεν κανόσιν Tr. 6. άμον 
᾿Νηρηΐδος ἔϑεσαν Iph. A. 1078. ϑὲς 
| ἴχνος πέδῳ Or. 1440. σαυτῷ νόμον 
"τόνδε ταῖς ἄλλαισι $éc γυναιξὲ Tr. 
1031. .9de εἰς χορὸν ἴχνος El. 859. 
| Iva μὲ πτερᾶσσαν ὄρνιν----ϑείη Hip. 
[794. πῶς e ὄτις ἂν ϑείη τυφλόν; 
| Cy. 670. οἷος àv τροπὴν EvbpvoSéoc 
| 9eínv Her. 744. ὡς γνωτὸν ϑείη τὸν 
párisor Ελλάδος Hel.41.. τὸ κακὸν 
'δδεὶς χρητὸν ἂν ϑείη Phoen. fr. VII. 
2. ὅταν τἀκεῖ 96 κατὰ γνώμην ἐμὴν 
An. 738. μὴ ᾽πίπροσϑε τῶν ἐμῶν τὲς 
σὸς λόγες ϑῆῇς Sup. 515. ἐπειδὰν 
᾿ἐχϑρῶν τήνδ᾽ ἐλευϑέραν πόλιν ϑῶμεν 
Rh. 470. μή μοι κότον ϑῇς ib. 827. 
Χάριν ἄνακτι ϑῶμεν Bac. 720. Ti 
ρυνϑίοις ϑῆς πόλεμον ᾿Αργείοις ἔχειν 
-Her. 164. vid. not. ὡς πρὸ va8 λαμ- 
πρὰ ϑῇ πυλώματα Ion. 79. μὴ πλέ- 
Gv 3c Ar. fr. XXII. 1. ἔτλησαν 
δεῦρο ξένον πόδα ϑεῖναι Sup. 172. 
Χέρσῳ ταφὰς ϑεῖναι Hel. 1070. χρό- 

ἴ πλευρὰ ϑεὶς 
γυμνὸν σῶμα 
F. 959. .Xóy- S elc πορπαμάτων Her. 

ac Sévrec El. 798. κρᾶτα ϑεῖσ᾽ εἴσω 
πέπλων Or. 280. χρυσῶν Stica s£- 
ῥανον ἀμφὶ [Jjospóxow Med. 1160. 
ἐγώ σε ϑήσω τῶδ᾽ ἐχεύϑερον φόβε Hec. 
509. πάντ᾽ ἐγὼ ϑήσω καλῶς ib. 875. f Or. 1664. Hip. 521. et E]. 648. 
τικρὸν ᾿Αδράτῳ νότον ᾿Αργείοισί τε 
Mess Ph. 957. εὐκλεᾶ μὲ ϑήσει ib, 
251. τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν νεκρὸς 
δήσω Med. 375. ϑήσω τοῖς ἐμοῖς 
χϑροῖς γέλων -ib. 383. πικρὲς ἐγώ 
qu καὶ λυγρὲς ϑήσω γάμος ib. 399. 
ἀέδων γονὰς σπεῖραέ σε ϑήσω ib. 718. 
ὗ τῶνδ᾽ ἐγὼ ϑήσω πέρι ἴθ. 926. Τυ- 
ἕως ἔπαινον ἐν βραχεῖ ϑήσω μέγαν 

ὀρφανὴν με φίλο! 

TIOE 

Sup. 901. πᾶ ϑήσεις μνῆμα τῷδε; 
ib. 957. φόβον αὐτοῖς ϑήσει ib. 1208. 
90àc 4cépowi ϑήσετε ib. 1994. τἀ 
ἐγὼ ϑήσω καλῶς Iph. A. 401. Sor. 
viv π γυναιξὶ ϑήσομεν; ib. 722. 
ϑήσει κόρας πολυκλαύτεας ib. 779. 
σχῆμα ϑηρὸς ἀμφ᾽ ἐμῷ ϑήσω κάρᾳ Rh. 

ἀγῶνας, ἃς ἐμοὶ γάμοι ϑήσοσιν 
Tr. 364. γυναιξὶ σωφρονεῖν πάσαισι 
Sfc. ib. 1057. | disoy οἴκων ἐμῶν 
ps ϑήσει ἵν. 1321. ϑήσω φόνον ϑῆλυν 
Bac. 795. αἷμα ϑήσεις ib. 835. et 
Ion. 1260. εὐτυχῆ μὲ ϑήσετε Hel. 
1400, ἐσόδες Φοίβε καϑαρὰς ϑήσο- 
μεν Ion. 105. πτηνῶν ἀγέλας---φυ- 
γάδας ϑήσομεν ib. 109. à χρὴ, ἐδεὶς 
μὴ ϑεῶν ϑήσει ποτὲ Her. F. 311. τὰ 
Κασ. Mékrp! ἐκ ἐφάτην τῆς ᾿Αχιλλ. 
πρόσϑεν ϑήσειν ποτὲ λόγχης Hec. 
131. ἐμποδὼν ϑήσειν δόρυ Sup. 1192. 
μακάριόν με τις ϑεῶν ἔμελλε ϑήσειν 
Iph. A. 1406. τὰ ἑπτάπυργα κλεῖ- 
Spa. γᾶς καλλίνικα ϑήσων Ph. 1066. 
ἀρβάρων τρόπαια μυρίων χερὶ ϑή- 

σων Hel. 1397. εὐναίας καρφηρὰς 
ϑήσων τέκνοις Ion. 172. 2) med. 
πολιὸν ἐπὶ κρᾶτα τίϑεται χέρα Hec. 
654. τὰ λῷςα καὶ κάλλιτα πολεμιώ- 
rara ríSec3e Med. 573. Ópov—ai- 
Sépa τὰν Μολοσσῶν τίϑεται ΑἹ. δ97. 
τί κατ᾽ ἀλλήλων φόνες τίϑεσϑε; Sup. 
951. κλῆρον τίϑεσϑε Iph. A. 1198. 
πρὸς τίν᾽ ἀγῶνα τιϑέμεσϑ᾽ ἀρετῆς ; 
Ion. 863. μὴ νεῖκος κοιράνοις τίϑα 
Dic. fr. V. 1. τάφε μνήμην τίϑεσϑαι 
Ph. 1579. χάριν τίϑεσϑαι Iph. T. 
602. cf. El. 61. σοφὲς τίϑεσϑαι τὲς 
λόγες Dan. fr. XII. 2, τετράποδος 
βάσιν ϑηρὸς — τιϑέμενος ἐπὶ χεῖρα 
Hec. 1059. ϑοίναν ἀγρίων ϑηρῶν 
τιϑέμενος ib. 1073. ἄφιλα τὰ πρό- 
τερα φίλα τιϑέμενος πάντων Tr. 988. 
ἄγω τὸν ὑμᾶς, καμὲ---ογέλων τιϑέμε- 
vov Bac. 1079. δέαιμον ὄνυχα τιϑε- 
μένα σπαραγμοῖς Hec. 657. χέρα 
κρᾶτ᾽ ἀποκόριμον τιϑεμένα El. 148. 
καλῶς ἔϑεντο ταῦτα πατέρες Or. 511. 
σφάγιον ἔϑετο ματέρα ib. 840. cf. Hec. 
lll. ὄνομα ἸΤολυν. πατὴρ ἔϑετό σοι 
Ph. 640; cf. Iph. T. 499.  oieyóv 
ἐθέμην καλλένικα σὰ séón Ph. 865. 
cf. Ion. 1191. ὦ τὲς vóusc ἔϑεντο 
Cy. 338. cf. Iph. T. 1458. et Sis. fr. 
I. 6. ἔριν £8ero Πριαμέδαισιν ἝἙλλά- 
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δος. Hel. 255. Δελφοί có ἔϑεντο᾽ 

χρυσοφύλακα r& ϑεᾶ lon. 54. γᾶν 

φίλαν 'Iváxe ϑεῖτ᾽ (i. 6.. ϑεῖτο) ὀνή-" 

cac Sup. 372. μηδέν᾽ ἂν χρέδς ἕκατι 

προτάτην ϑείμην χϑονὸς Iph. A. 373-! 

δισσῶν λόγων ἀγῶνα ϑεῖτ᾽ ἃν An- 
tiop. fr. XXVIII. 2. ποῖον ἐπίπροσ- 
Sev νέφος ϑῶμαι; Or. 469. μὴ 3ῃ-]} 

ται παρ᾽ ἐδὲν τὰς ἐμὰς ἐπιτολὰς Iph. 

T. 732. ἐλεύϑερον αἰῶνα ϑέσϑαι Hec. 
755. εἴπερ τῷδ᾽ ἐβολήϑης χάριν Sé-| 

σϑαι ib. 1212. cf. Ion. 1104. Ovésg 
πόλεμον---ϑέσϑαι Or. 14. ψῆφον ἐπὶ 
φόνῳ ϑέσϑαι ib. 754. parpokróvov | 
αἷμα χειρὶ ϑέσϑαι ib. 831. φίλον 

ϑέσϑαι πάντ᾽ ᾿Βρεχϑειδῶν λεὼν Sup. 

387. ἐν ψήφε λόγῳ ϑέσϑαι Rh. 310. 

βορὰν δυσσεβῆ ϑέσϑαι γνάϑοις Cy.| 

288. πρὶν τόδ᾽ εὖ ϑέσϑαι Her. F. 

605. cf. v. 938. ταῦτ᾽ ἐν αἰσχρῷ 3 

μενος Hec. 8006. ὕβρισμα ϑέμενος, 

τὸν ᾿Αγαμέμνονος γόνον Or. 1038. 
ϑέμενος εὖ τἀκεῖ Iph. A. 672. cf. Iph. 
T. 1003. et Bac. 49. τέχνην ϑέμε- 
voc Iph. 'T. 712. ὄνομα νησιωτικὸν 
Σαλαμῖνα Séuevov Mel. 149. ἀμφὶ 
βάκτροις ἔρεισμα ϑέμενος Her. F. 109. 
χρῶτα χρωτὶ πέλας ϑεμένα Sup. 1021. 

Avypüv Δἰγίσϑε λώβαν ϑεμένα El. 

165. ϑεές τε καὶ γῆν--- Ξϑέμεναι μάρ- 
ωτυρας Sup. 261. καλὸν πάρεργον 
αὐτὸ ϑήσομαι πόνων Or. 609. yósc 

πρὸς αὐτὴν ϑησόμεσϑα ib. 112]. σι- 

γὴν τῶνδε ϑήσομαι πέρι Med. 60. ἐκ 
ἀκριβῶς αὐτὰ ϑήσομαι λίαν ib. 532. 
ἐγὼ τἀμὰ ϑήσομαι καλῶς Hip. 709. 

cf. An. 378. ἐκφορὰν r&0e ϑήσομαι 
vexpa Al. 424. ὀνύχων δάϊ ἀμύ- 

γματα ϑήσομαι An. 828. λύκειον ἀμ- 

φὶ νῶτα ϑήσομαι δορὰν Rh. 208. Ἴωνα 
«αὐτὸν ὄνομα κεκλῆσϑαι ϑήσεται Lon. 

75. 3) pass. ψυχὴν αϑλα τιϑεμένην 
ἐμὴν ὁρῶ Fr. inc. XVI. 7. ἐν πάνυ 
λιτῇ τινι ἐλπίδι τεϑειμένος Epist. ITI. 

δάκρυα φανερὰ πᾶσι τεϑειμένα Ph. 
1560. ὅτος ἣν τεϑῇ νόμος Sup. 541. 

γέμω κακῶν δὴ, κἀκέτ᾽ ἔσϑ᾽, ὅπη τεθῇ 

Her. Ε. 1245. ἴσαι ψῆφοι τεϑεῖσαι 
El, 1266. τοῖσι λοιποῖς ὅδε νόμος τε- 

ϑήσεται 1b. 1268. 
Τιϑήνη Hec. 281. 

Τιϑηνός. πόνων τιϑηνὲς ἀποδιδᾶσά σοι 

τροφὰς Iph. A. 1230. 

Τίκτειν. τίκτω παῖδας παιδὶ Ph. δῦ. 

ἐ- 

TIMA 

κέρδος---τὴν χάριν τίκτει διπλῆν Rh. 

1603. ὃς νέβο τίκτει ϑεὲς Bac. 407. 
πολλὰ τίκτει Μοῖρα Her. 898. τίκτει 
λαϑὼν Dan. 18. οἱ πόνοι ríkract τὴν 
εὐδοξίαν Ar. fr. VII. 8. τίκτει (sc. 

ἡ γῆ) Svar8c, τίκτει δὲ βορὰν φῦλά τε 

ϑηρῶν Chry. fr. VII. 4. 5. ríkret- 

πόλεμον Dic. fr. VI. 3. ὕβριν τίκτει 
πλᾶτος Hip. fr. X. cf. ejusd. fr. XI. 

2. μακρὸς αἰὼν μυρίες τίκτει πόνες 

CEno. fr. IV. 8. μόχϑος πολλὴν εὖ- 

δαιμονίαν τίκτει νητοῖσι 'Tem. fr. 

VIII. 3. ῥώμη ἀμαϑὴς πολλάκις τί- 

κτει βλάβην ejusd. fr. XI. βροτοῖς 

τὰ μείζω τῶν μέσων τίκτει vócsc Er. 

inc. XXIX. 1. oi πόνοι ríkrect τὴν 

eVavópíav eorund. LI. 7. λύπαι àv- 

ϑρώποισι τίκτασιν vócec eor. LXVI. 

ükXavsa τίκτειν τέκνα An. 1230. mi. 

κτειν μέλη Sup. 180. sq. δεινὸν τὸ 

τίκτειν Iph. A. 917. τίκτων αὐτὸς 

ἑαυτὸν Pi. fr. III. 2. ἡ γῆ τίκτεσα 

ποίαν Cy. 332. πόλλ᾽ ἔτικτον γυκτὲ 

συνϑακὼν ἀεὶ Her. 994. ἐγὼ τέκον | 

Πάριν Hec. 387. ἐπίσημον ἔτεκε Τυνδ. 

εἰς τὸν ψόγον γένος ϑυγατέρων Οἵ. 

249. ἔτεκες ἀνόνητα Hip. 1145. οἷ, 

Thes. fr. III. 2. ἀρχὰς ἔτεκεν ἥδε, 

τῶν κακῶν, Πάριν τεκᾶσα Tr. 919. sq. 

Κύπρις ἔτεκε πολὺ μὲν αἷμα; k. T. M. 

Hel. 367. μεταλλαγαὶ συντυχίας ἐπ 

κον ἀοιδὰς Her. F. 767. 0, τὸ ΕἸ 

αὐτὸς τέκοι κάλλιτον Iph. T. 20. ἵνα 

παῖδας τέκω δόλος An. 198. cf. Υ 

201. νεανίαν τεκὼν ἄριτον Sup. 1092 

hinc τεκὼν, pater, Her. F. 975. t 

passim : ita etiam τεκόντες, parentes 

ut Or. 891. Hip. 1081. Al. 961. | 
Sup. 361. Alemzaon. fr. VII. 

Alop. fr. I. Fr. inc. CXXXIIT. 1 

et fr. inc. B. 51. et 52. et τεκθσα, 

mater Hec. 414. et 426. Ph. 53. et. 

54. etc. ἁ τεκῦσα γᾶ Alex. fr. XN 

4. σφαγεῖον Δαναΐδαις τέξασ᾽ ἐμὸν 

Tr. 742. τάφῳ πρόσπολον ἐτεκόμαν: 

ib. 265. ὅτε σε τέκετο ματρόϑεν Ζεὺς 

Hel. 216. τέκνα τρίγονα τεκόμενος | 
Her. F. 1023. cf. v. 1188. ὦ reko- 
μένα με μᾶτερ Or. 196. ὑπόπτερον — 

λέοντα τέξεται πατρὶ Dan. 1ὅ. τὸ 

τεχϑὲν ib. 44. etc. 

Τιμᾷν. ὅτις τιμᾷ μητέρα Or. 1006. 

τί τὴν τυραννίδα τιμᾷς ὑπέρφευ; Ph. 

553. Αρτεμιν τιμᾷ Hip. 16. cf. v. | 



ΕΓ 

TIMA 

1211. χάριτας, αἷς τιμῶσί σε And. 
fr. VIT. 7. τὸ κατὰ γῆν τιμῶσί c5 
ejusd. fr. XXIII. 1. οἵ τιμῶσ᾽ ἀχρείες 
ἡδονὰς Aut. fr. III. 15. τὴν εὐγέ- 
γειαν---τιμῶσι πολλοὶ Inus fr. XIII. 
2. r8c περισσδς---τιμῶμεν Phi. fr. I. 
6. τίμα Kómpuww Al. 793. τίμα δε- 
σπότην σέϑεν τ. 694. ϑεοὶ ὅταν τι- 

| μῶσιν, ἐδὲν δεῖ φίλων Her. Ε, 1338. 
᾿ τιμᾷν τὸν ἐσθλὸν Hec. 327. τὸν 
ὁμόϑεν τιμᾷν Or. 486. ἰσότητα τι- 
μᾷν Ph. 539. φίλες τιμᾷν Med. 660. 

᾿ Xoiipec ἄγγος τιμᾷν Iph. T. 060. ἐπεί 
σε πολλῷ μᾶλλον, ἢ --- ἄξιον τιμᾷν 
ὅπλα Tr. 1225. τιμᾷν ϑεὲς Dac. 
1009. Her. 903. et Antiop. fr. IV. 
2. τὰ πρῶτα λέκτρα νυμφικάς 3 ὁμι- 
Mac τιμᾷν Hel. 1417. τὴν εὐσέβειαν 
τιμᾷν lon. 1046. 
λον, ἢ τὰς ἁρπαγὰς, τιμᾷν δίκαιον 
Er. fr. IX. 2. τιμῶν y! 88v ἧσσον, 
ἢ Διοσκόρω Or. 465. πατρῴαν τιμῶν 
χάριν ib. 827. πολλῶν γραμμάτων 
τιμῶν καπνὲς Hip. 954. τιμῶν 
Βρόμιον Bac. 329. τιμῶν μαντεῖον 
ἕδραν Ion. 130. νεκρὸς δακρύοισι τι- 
μῶν Her. F. 1361. Εἰρήνην τιμῶντες 
Or. 1683. τὲς ἀγνωμοσύναν τιμῶν- 

τας Bae. 884. τέχνην τιμῶσα Τρ]. 
T. δ4. τὸν πάλαι ἐμὸν πόσιν τιμῶσα 
Hel. 64. τὰ τῶν ϑεῶν τιμῶσα 10. 
1665. cf. El. 194. et Bel. fr. XXV. 
10. Διόνυσον τιμώσας χοροῖς Bac. 
220. éríuge ἄϑλιον τύμβον πατρὸς 
El. 519. ἐς £o", ὅπως σὺ τόνδειτι 

ὃς Φρύγες γόμες τιμῶσιν Tr. Tua. 

τὰς 8oíac μᾶλ-} 

TL MEE 

ἄξιος τιμῆς Hec. 309. cf. ΑΙ. 
436. et Epist. IV. τὸ πρᾶγμ᾽ ἐμοὶ 
τιμὴν φέρει Hip. 329. cf. Sup. 306. 
τιμῆς ἐμέμφϑη Hip. 1402. «ρατηλά- 
ταις δορὸς διπλάζεται τιμὴ Sup. 781. 
BÓ ἀμνημονῶ τιμῆς Mh. 648. 8x 
ὁμοίως àv ὁ ϑεὸς τιμὴν ἔχοι Bac, 192. 
TO ϑεῷ τιμὴν δίδε ib. 342. τιμή c 
ἐπαίρει Bel. fr. XXIII. 1. οἵας ἔλα- 
Xtc τιμῆς Hip. fr. XVIII. 1. τοῖς 
τεκᾶσιν ἀξίαν τιμὴν νέμειν Fr. inc. B. 
91. 2) dor. τιμά. ἔρχεται τιμὰ γυ- 
ναικείῳ γένει Med. 417. βασιληΐδα 
τιμὰν Hip. 128]. ἀπ’ ἐσθλῶν δωμά- 
των τιμὰ καὶ κλέος An. 774. μαν- 
τεῖον τιμὰν Iph. T. 1267. πολύϑυτος 
τιμὰ Her. 778. τιμὰν ἀντέτασϑε Fr. 
inc. CXVIL. 1. 3) plur. ὅσοι δη- 
μηγόρες ζηλᾶτε τιμὰς Hec. 258. τοῖς 
ϑανᾶσι τιμὰς διδόντα Ph. 1331. τι- 
μαῖσιν δαιμόνων χρῆσϑαι χρεὼν Hip. 
107. σοὶ τιμὰς μεγίτας δώσω ib. 
1424. τιμὰς ἐνέρων ἀφοριζόμενος Al. 
3l. τιμαῖς τέρπεσϑαι ib. 84. πλεί- 
sac τιμὰς ἔσχεν Sup. 874. τὸς ἐν 
τιμαῖς ἧσσον ζηλῶ Iph. A. 19. ἐφ᾽ 
οἷσι ἕενοκτόνας τιμὰς ἔχω Iph. T, 776. 
cf. v. 748. et 1461. τιμὰς πάλιν ϑῆκε 
Λοξίᾳ ib. 1280. ἡ ἐν σοφοῖς τιμὰς 
ἔχοσα Rh. 891. Τροίας ἀρχαγὲς τι- 
μὰς Tr. 196, ἐξ ἁπάνταν τιμὰς ἔχειν 
κοινὰς Bac. 208. τιμὰς πατρῴες ἔχειν 
Her. 810. ϑεῶν ἀνέξησεν τιμὰς Her. 
F. 853. τιμὰς σωτῆρας ἔχοντες El. 
993. βίᾳ ἕλκετε τιμὰς Inus fr. IV. 
l. etc. 

μήσεις νέκυν Ph. 1664. ςεφάγοισιν 
εἰδαμὅ τιμήσεται Er. fr. I. 54. τιμώ- 
peSa JEol. fr. VI. 7. sed vid. not. 

Tíunua Hip. 622. 
Τιμητέος Or. 484. 
Τίμιος. ὃ £v πολίταις τίμιος κεκλημένος ᾿τιμάσϑω σέβας ἐμπόρων Al. 1009. τὸ 

ταύτης σῶμα τιμᾶσϑαι χρεὼν ib. 622. 
| cf. v. 1095. νοσεῖ τὰ τῶν Seov, ἐδὲ 

τιμᾶσϑαι ϑέλει Tr. 27.  róv karSa- 
vóvS' ὁρῶντες 8 τιμώμενον Hec. 316. 
τῷ τιμωμένῳ Or. 91]. τέρπεται τι- 
μώμενος Bac. 321. ἄνδρα παρὰ δίκην 
τιμώμενον Plis. fr. I. 6. cf. Bel. fr. 
XXIIL 3. τιμώμενοι χαίρεσιν ἀν- 
ϑρώπων ὕπο Hip. S. cf. Sup. 232. 
ὅτος ἐκ τῶνδ᾽ ἐτιμᾶτ᾽ ἂν ϑανὼν An. 

735. vid. not. 
Τιμάορος. — Sev πατρῴων καὶ τάφων 

. σιμάορον γένος Dan. fr. VII. 4, 

1185. ὦ περισσὰ τιμηϑεὶς τέκνον Tr.| 

Hec. 625. τίμιος γεραίρεται Sup. 553. 
δαίμονα, £v Stoic τίμιον Tr. 40. Sy- 
σίαισι---τίμιον ἀνάξει Her. F. 1333. 
τίμιος ϑεοῖς ἔσῃ 'And. ΠΡ 4I. 
poc πλετῶν ἀνὴρ ejusd. fr. XVI. 2. 
περιβλέπεσϑαι τίμιον; Ph. δδ4. τι- 
μιώτερος φανῇ ΟΥγ. 5880. et τιμιωτέρα 
9. Hip. 382. ψυχῆς ἐδέν ἐει τιμιώ-- 
τερον Al. 302. et Fr. inc. LXXIX. 
ἐκ Estv ἀρετῆς κτῆμα τιμιώτερον Fr. 
inc. IV. 1. πασῶν γυναικῶν τιμιω- 
τάτη Her. 598. κτῆμα τιμιώτατον 
Or. 702. αὖρα ϑεῶν ὄχημα τιμιώ- 
τατον Fr. inc. B. 26. τὰ χρήματ᾽ ἀν- 

|: ϑρώποισι τιμιώτατα Ph. 442. 



ΤΙΤΡ 

Τιμόπτολις Sup. 375. 

Τιμωρεῖν. Ἰαλαμήδες σε τιμωρεῖ $óve 

Or. 433. cf. Ph. 942. τιμωρεῖν τέ- 
κνοισι Hec. 749. τιμωρεῖν φίλοις Or. 
717. τιμωρεῖν πατρὶ 1b. 922. et τιμω- 
ρῶν «v. ib. 546. 562. et 774. it. Iph. T. 
925. et El. 974. τιμωρεῖσϑέ γιν Dac. 
1079. σοί γε τιμωρόμενος Or. 1117. 
Ζεὺς ὁ “τιμωρόμενος sup. 511. τήνδε 

τιμωρέμενος Iph. T. 558. πατρὶ τι- 
μωρέμενοι ΕἸ. 1008. τὰς κακὲς τιμω- 

ρϑμένη Hec. 750. cf. v.1258. εἰ μή 
σ᾽ ἑταίρων. φόνον ̓ ἐτιμωρησάμην Cy. 
691. πατρὸς αἷμ᾽ ἐτιμωρησάμην. CEnei 

Ír. III. 1. cf.. Al. 736. . τὸν ἐμὸν φο- 
ut τιμωρήσομαι Hec. 882. τὸν ἐχ- 
“ρὸν εἴ τι τιμωρήσομαι Or. 1102. τί- 
μωρήσομαι ᾿ἱππόλυτον Hip. 21. cf. v. 

1422. 

Τιμωρία. πατρὸς τιμωρία Or. 
δίδως μοι πολεμίων τιμωρίαν ib. 1160. 
ἐξ ὧν εἶσί τις τιμωρία Sup. 546. 

κίτης εὐνίδος τιμωρία Iph. A. 397. 
jv ἔχω τιμωρίαν ϑηρὸς πανέργε Cy. 
440. πατρῴαν. πικθρίαν ΕἸ. 978. τι- 
μωρίᾳ ἔτισεν ὧν ἦρξεν κακῶν Phry. 
VIE ματρὸς αἵματος τιμωρίαι Or. 

Hs ἐγγὺς ναίειν τῶν βροτῶν τιμω- 
ρίας And. fr. XXVI. 2. 

Τιμωρὸς, ὁ. σύ pot ytv8 τιμωρὸς ἀν- 
δρὸς Hec. 790. τιμωρὲς λιπέσϑαι τῶν 
δεδραμένων δίκην Her. F. 108. 2) ἡ. 
χεῖρα τιμωρὸν Hec. 8438. πατρὸς τι- 
μωρὸν δίκην El. 676. 

Τινάσσειν. τινάσσει κρᾶτα Her. F. 
867. 

Τίνειν. τίνει ταύτην δίκην Or. 7. cf. 
v. 530. et 1090. An. 53. Iph. T. 339. 
et Her. F. 733. τίνοι γ᾽ ἂν τῇ τεϑνη- 
κυίᾳ τροφὰς Or. 109. 
Her. F. 1109. τίνοντες ἀδικίας Ion. 
447. 

Τίνυμαι. αἵματος τινύμεναι δίκαν, τι- 
γύμεναι φόνον Or. 323. 

Τιρύνϑιος. Τιρυνϑίῳ Εὐρυσϑεῖ Al. 484. 

cf. v. 494. τῷ Τιρυνϑίῳ Ἡρακλεῖ Tel. 
fr. I. 4. Τιρυνϑίοις ᾿Αργείοις Her. 
164. ἡ Τιρυνϑία ᾿Αλκμήνη Al. 841. 

Τίσις Hel. 1019. 

Τιτὰν Προμηϑεὺς Ph. 1129. et Ion. 
455. Τιτάνων γενεὰν Hec. 472. cf. 
Iph. T. 223. 

Τιτανὶς κόρα Hel. 988. 
Τιτρώσκειν. ἐπεί p! ἔρως ἔτρωσεν Hip. 

425. Τλατὸς, dor. pro τλητός. 

κα-᾿ Γλάω, vel τλῆμι. 

τίνων ἀμοιβὰς 3 
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392. τὰν Κενταύρων γένναν ἔτρωσε, 
τόξοις ller. F. 366. τρώσῃς φόνον. 
Sup. 1204. rpócaca ἡμᾶς Hip. 703. . 
τρώσει νιν οἶνος Cy. 421. τίς àv gé- . 
τρωται; Rh. 847. ἡμεῖς rerpópesa. 
ib. 849. τετρωμένες ἰδᾶσα καιρίϑς. 
σφαγὰς Ph. 1440. οἱ τετρωμένοι Rh. 
836. τρωϑεὶς Ph. 1406. et An. 517. 

Τλάμων, dor. pro τλήμων. ὦ τλᾶμον, 
πὲς Hec. 170. ἅλις---τέϑνηχ᾽ ὁ τλά- | 

μων Or. 1028. (λίνον ὁ τλάμων. 
Ph. 1051. ἐν τλάμονι ϑυμῷ Med. 
865. τλάμων πόσις El 1160. 
τλάμων Hec. 936. Aap2avía τλάμι 
Or. 1391. τλᾶμον γύναι Med. 1274. . 
ὠ τλᾶμον i ὑμεναίων Hip. 554. πόλις, 
τλάμων Sup. 1079. Λήδας à τλάμων 
κόρα Iph. T. 210. τλάμονα Kaccáy- 
ὃραν 'Tr. 248. etc. ] 

δελείας τᾶς. 
8 τλατᾶς Hec. 158. "Ὁ 

τί TÀdc; Ph. D 

TÀij3. rà μὴ φίλα Hec. 1251.  zAa3t | 
Al. 895. τλῆϑι τὰς σὸς προσβλέπειν. 
ἐναντίας ἐχϑρὸς Her. 943. μήποτε 
τάνδε δολοσύναν τλαίην Ph. 200. μη- 
τέρ᾽ ἂν τλαίης κτανεῖν ; ΕἸ. 278. " 
τλῇς με προῦϑναι AL E. X 
—$ 0c κτανεῖν Cy. 87. 

TÓv8c » μυρίες ten Nau Hel. 609. 1 

φοίνιον αἷμα τλὰς Her. F. 1184. 28. 
πολλὰ τλὰς Ἡρακλῆς ib. 1950. τλᾶσ᾽ 

ἔργον ἀνοσιώτατον Med, 796. cf. 2d 
1328. ἔργον τλᾶσα γενναῖον Al. 627. 
«€ πολλὰ τλᾶσα καρδία ib. 840. τίς 
ἔτλα κακῶν τόσων---ἄχεα φανερά; p " 
1514. σύ γε τὸν cavrác ἔτλας πόσιν 

ἀντὶ σᾶς ἀμεῖψαι ψυχᾶς ἐξ ἄδαο AL. 

463. cf. v. 472. νόσον Ἑλλὰς £rÀa 

An. 1045. $ 
Hel. 220. χρόνον ἔτλα τοπάλιν εἶτ 
σορᾷν Her. FP. 777. πτωχὸς ὧν τέ, 
τληκ' ἐν ἐσθλοῖσιν λέγειν "lel. fr. XE; 
2. οἷον τέρμονα βίε---ἔτλης Ph. 136 m 

τέκνοισι σοῖσιν ἐμβαλεῖν ξίφος ἔτλης | 
Med. 1326. cf. v. 1340. εὐνῆς rije - 
ἐμῆς ἔτλη Svyeiv βίᾳ Hip. 885. cf. v... 
1073. ἔτλην ϑῆσσαν τράπεζαν NE i 
σαι Al. 1. ὃς ἐκ ἔτλη Saveiv ib. 058 
ἐλϑεῖν ἔτλησαν δεῦρο Sup. 171. τόλε 
pav, ἣν ἔτλη πατὴρ Iph. T. 862. μά- . 
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Χχας Μιννῶν, ἃς ἔτλην Her. F. 50 
ἔτλην φόνον ib. 1279. ἅπαντ᾽ ἐλάσσω 
κεῖνα τῶνδ᾽ ἔτλην κακὰ ib. 1411. τίς 
τὰ δεινὰ τλήσεται ; Iph. T. 617. 

TAmpóvec. μένειν χρὴ τλημόνως Sup. 
7947. ὧν μιᾶς σὺ τλημόνως μ᾽ ἀπο- 
“σερεῖς Iph. A. 1105. τέϑνηκε τλημό- 
voc 'l'r. 40. 

Τλήμων. ὡς rá$e τλήμων τύχω llec. 
47. ὁ τλήμων πόλεμος Sup. 119. 
τλήμονας φυγὰς Hip. 1177. et El. 
233. et 505. et τλήμονες φυγαὶ Bac. 
1348. ὦ τλήμονες γυναῖκες Sup. 292. 
τλήμονας παίδων τύχας Her. F. 921. 
τἀμὰ éxi rMjuova ; Or. 1613. 
μονα ἔλεξας Iph. A. 1132. τλημο- 
νεςέραν ὁδὸν Med. 1068. et τλημο- 
vesárqv ὁδ. ib. 1067. τλημονέξατον 
λόγον Hec. 562. τλημονεφτάτην πα- 
σῶν γυναικῶν Mer. 570. etc. Cf. 
Τλάμων. 

Τλησίμοχϑοι Fr. inc. XCIX. 
TAgróc. ἐ γελᾶσϑαι τλητὸν ἐξ ἐχϑρῶν 
Med. 797. ἄλγος 8 τλητὸν, ἐδὲ ῥητὸν 
iilip. 846. cf.v. 875. παίδων νόσος 
---ὃ τλητὸν ὁρᾷν Al. 890. 
T'unróc. τμητῶν ἱμάντων Hip. 1245. 
TuóXoc, mons Lydiz. Bac. 55. 64. 154. 
et 462. 

ἅπαντ᾽ ἐρευνῶν τοῖχον Hec. 
., εἰς τὸν εὐτυχῆ χωρᾶντα τοῖχον 

Alcmen. fr. I. 2. ἀμφίβληςρα τοίχων 
ὑψηλὰ Iph. T. 96. εἰς ἀμφοτέρες 
To(X8c μελέων Tr. 118. τοίχες δεξιὲς 
λαιόές τε Hel. 1589. τοίχοισιν ἔπι 
Ion. 1158, τοίχων πτυχαῖς Fr. inc. 
CLVI. 2. 

τοκάδος δέργμα λεαίνης Med. 
τοκάδα τὰν Διογόνοιο Βάκχε 

Hip. 559. ὅσαι τοκάδες ἦσαν Hec. 
1157. γενναίων ἐκ τοκάδων Cy. 42. 
Γοκεύς. χάλα τοκεῦσιν εἰκότως ϑυμε- 
μένοις Hec. 403. τοκέων πυριγενεῖ 
τέμνειν παλάμᾳ χρόα Or. 817. ἀκε- 
σίως τοῖς φιλτάτοις τοκεῦσιν ἠράμην 
δόρυ Ph. 437. τοκέας φιλεῖν Sup. 507. 
δάϊοι τοκέων χεῖρες Her. F. 915. 
l'óroc, 1) filius. "ApaZóvoc τόκος Hip. 
10. Θησέως τόκῳ ib. 520, ᾿Αλκμήνας 
τόκῳ ib. 553. cf. Her. F. 929. 'Aya- 
μέμνονός τε kai Κλυταιμνήςτρας τόκος 
An. 885. cf. v. 1116. $:8 πατρὸς 
τόκος (ubi est fflia) ib. 1255. Αἱ. 
'᾿γέως τόκος Sup. 647. τὸν Οἰκλέες 

ΤΟΛΜ 

γενναῖον τόκον ib. 925. Λαέρτα τόκον 
Iph. A. 204. cf. Tr. 491. ᾿Οἱλέως 
τόκος Iph. A. 263. ὁ Τυδέως τόκος 
Rh. 939. ᾿Εχίονος τόκον γηγενῆ Bac. 
1014. Μαιάδος τόκος Hel. 1686. 
εὐγενὴς τόκος Her. F. 50. τίς σε ἐν 
δεκάτᾳ τόκον ὠνόμασε; Ego fm. ἢ, 
τόκος Οἰνέως CEnei fr. I. 3. ita agni 
vocantur μήλων τόκος Cy 161-79) 
partus. πρὸ μέλλοντος τόκα El, 626. 
ἄρσενος τόκῳ ib. 652. cf. Dan. 11. 
stppdc ἐνεγκδσ᾽ £v τόκοις ἀλγηδόνας 
Med. 1031. 4 σε μήτηρ---ἐν τόκοισι 
σοῖσι ϑαρσυνεῖ ΑἹ. 319. τόκοις βα- 
povera. Iph. T. 1228. -vyaiksc £y 
τόκοις ψυχοῤῥαγεῖς ib. 1466. σιγῶσα 
τόκας πολυκλαύτες lon. 869. δακρύ- 
ctt γ᾽ ἀξίωμ᾽ ἐμῶν τόκων ΕἸ. 658. 
νεογνῶν ἐκ τόκων πεπαυμένη ib. 1108. 
j| σ᾽ ἔλυσεν ἐκ' τόκων ib. 1128. ἐζή.-- 
τῆσε τόκοισιν εὐμάρειαν Antiop. fr. I. 
2. τόκων τῶν σῶν χάριν Fr. inc. 
LVIII. 3. 

Ἰόλμα. σὺ τόλμαν τήνδ᾽ ἔτλης ἀμή- 
xavov; Hec. 1123. τῆς γε τόλμης 
8 σπάνις γενήσεται Or. 940. τόλμης 
εἶμι πρὸς τὸ καρτερὸν Med. 394. δει-. 
γὰν προσάγεσα τόλμαν ib. 859. τῆς 
σῆς τόλμης εἴσομαι γεγευμένος Hip. 
663. ai ai τύλμας ib. 814. τί 
τέρμα τόλμης---κγενήσεται; ib. 937. 
ὦ τόλμης γενναία Al. 744. εἰ τόλμα 
προσγένοιτο An. 703. karasévo δαΐας 
τόλμας ib. 838. μόλις νιν τόλμῃ μὲν 
s χειρόμεϑα Iph. T. 330. ᾧμωξα 
τόλμαν, ἣν ἔτλη πατὴρ ib. 862. ὦ 
μελέα δεινᾶς τόλμας ib. 868. ὑπερ- 
φέρεις τόλμῃ τόλμαν Her. 555. τλή- 
μων σὺ τόλμης lon. 960. ὁ καιρὸς 
ἄπεισι τόλμας ib. 1062. ἡ τόλμα πᾶσ᾽ 
ἔνεςιν ib. 1264. ἔχει rt δεινὸν ἡ τόλ- 
pa c8 b. 1416. πλείω μισϑὸν μεί- 
ζονος τόλμης ἔχων Bel. fr. IX. 4. 
ἔχω τόλμης---διδάσκαλον Hip. fr. VI. 
l. rà μέγιτα πάντ᾽ ἀπεργάζεται βρο- 
τοῖς τόλμ᾽ ὥστε νικᾷν Ix. fr. III. 2. 
πείϑειν τὲς πέλας τόλμῃ κακῇ Rha. 
fr. II. 6. ἔκκαυμα τόλμης Fr. inc. 
VI. 9. τόλμας 8 καλὰς Hip. 414. 
ὅταν τις τόλμας ἀφαιρῇ Sup. 449. 
κατεῖπε τόλμας Κρεέσης Ton. 1216. 

Ἰολμᾷν. τολμᾷ, à μὴ χρὴ Hec. 333. 
οἵτινες ϑεῶν ἱερὰ τολμῶσιν φέρειν 1Ὁ. 
804. σὺ ἐδὲ νῦν πω σῆς ἀπαλλάξαι 

AF 
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(sc. τὸν χρυσὸν) χερὸς τολμᾷς ib. 1223. 
8 τολμᾷς ὅσια Or. 825. οἵ με τολ- 
μῶσ᾽ ἀδικεῖν Med. 165. τολμᾷ πανερ- 
γεῖν ib. 583. ἥτις 808 νῦν τολμᾷς 
μεϑεῖναι---χόλον ib. δ90. τολμᾷς ξε- 
νοδοχεῖν; Al. 555. ἣ παιδὲ πατρὸς 
--τολμᾷς ξυνεύδειν An. 172. δεινά 
γετολμᾷς Iph. A. 133. et 809. τὰς 
πόνες οἱ ᾽γαϑοὶ τολμῶσι Iph. T. 115. 
τόλμα τάδε Hec. 326. cf. Al. 989. 

TOZO 

τολμήμασιν---ἁἁλίσκεται πάντα Hip. 
ἔν ΝΣ 2: 

Τολμηρός. ἀδικθομένοις τολμηρὸν εἶναι — | 
Sup. 305. 

Τολμητέον Med. 1051. Iph. 'T. 111. et 
121. et Ion. 1387. 

Τολμητὸς Hel. 822. 
Τολυπεύειν. Θρῃξὶν πένϑος τολυπεύσα 
Rh. 744. et 751. AN 

Τομαῖος xaíra Al. 101. | 
τόλμα ἐρῶσα Kip. 476. τόλμα προ- 
τείνειν χεῖρα Al. 1120. τόλμα eS 
ἡμῶν ϑάνατον Mer. F. 307. ἀντί- 
ποινα ἐκτίνων τόλμα db. 750. τόλμ᾽ 
αἰεὶ Tel. fr. XXI. cf. Ar. fr. VII. I. 
et "Tem. fr. VIII. 1. τόλμα προσ- 
βλέπειν με Fr.inc. XXX. 2. & μή 
τι καὶ τολμῶσι κινδύνα μέτα eorund. 
LI. 6. τολμᾷν ἀνάγκη Hec. 751. 
τολμᾷν. ἀδύνατα Hel. 817. τολμῶν, 
ὑπ᾽ ἐχϑρῶν. ot. ἐτολμήϑη πατὴρ El. 
277. ἔὄτε ναυτίλον φιλῶ τολμῶντα 
λίαν Antiop. fr. XI. 4. ἅπαντα τολ- 
μῶσι δεινὰ φαίνεται Ph. 277. cf. v. 
798. τοῖσι τολμῶσιν λέγειν Sup. 854. 
ἐπεὶ τὰ μὴ καλὰ πράσσειν ἐτόλμας 
Hec. 125]. jme τετόλμηκ᾽ ἔργον αἴσ- 
χίτον τόδε; Med. 695. εἰκ ἐτόλμησεν 
πόνων σῶν ἀντιλάζυσϑαι; Or. 751. 
ἐκ ἐτόλμησας ϑανεῖν r8 08 πρὸ παιδὸς 
Al. 647. conf. Sup. 910. ἐτόλμησ᾽ 
ἀμείψασϑαι πύλας Al. 755. ἐτόλ- 

μησ᾽ εὐϑὺς 8 πρὸς ἡδονὰς Μεσῶν τρα- 
πέσϑαι Sup. 882. πρὸς ϑεὸν εἰς μά- 

xnv ἐλϑεῖν ἐτόλμησε Bac. 6036. ἴσως 
ἀλάςορας ἐκ ἐτόλμησε κτανεῖν Melan. 

fr. XXIV. rà δυνατὰ τόλμησον Ion. 
976. ἣν τολμήσῃς có pe χεῖρ᾽ ὑπερ- 
τεῖναι Iph. A. 915. "δεινῶς ἔχει με 

ταῦτα τολμῆσαι ib. 1257. ὁ πρῶτος 
τάδε φράσαι τολμήσας Dan. 56. κτα- 
νεῖν σὸν σπέρμα τολμήσεις Med. 816. 

μανϑάγω, oia τολμήσω κακὰ ib. 1078. 
δρᾷν τι τολμήσϑασιν ἐχϑρὲς Iph. A. 
1389. etc. 

Τόλμημα. εἶδες τὸ τόλμημα; Ph. 
1070. σὲ χρεὼν ὅμοια πράσσειν τοῖς 

ἐμοῖς τολμήμασι Or. 1064. τολμή- 

para αἴσχιτα Ph. 1225. εἶδον ai- 
τῶν κρείσσον᾽, ἢ λέξαι λόγῳ, τολμή- 
ματα Sup. 845. ἤκεσά τα ϑυγατέρων 
τολμήματα Bac. 1220. ὦ τολμήματα 
ϑεῶν Ion. 252. τὰ πόλλ᾽ ἀνάγκη]. 
διαφέρει τολμήματα  JEol. fr. VIII. 

i | 

Tou, vel dor. rouá. πικρᾶς πελέκεως 
rouác σᾶς El. 160. ἀνάμεινον $ae- — 

γάνε τομὰς Or. 1101. τομαῖς àjaw 
ρεῖν---πασῶν μεγίτην---νόσων Inusfr.. 

Τοξεύειν. ταῦτα. v8c ἐτόξευσεν μάτην 
Hec. 608. ἔρως ἐτόξευσ᾽ αὐτὸν évSén M 
κόρης "Tr. 255. 80€ τοξεῦσαι lon. . 
1411. τοξήρει ψαλμῷ τοξεύσας (8. 
τὰ τέκεα) Her. F. 1064. τοξεύσασα 
Tr. 638. ἡ τυραννὶς πάντοϑεν το 

ξεύεται δεινοῖς ἔρωσιν Fr. fal. cit. τ I 
l. Ww 

Τόξευμα. ἐντὸς Avyp8 τοξεύματος ΗΘ. 
F. 991. τυφλοῖς ὁρῶντας δτάσας το 
ξεύμασιν ib. 199. τὰς δὲ πτερωτοῖο 
διαφορῶν τοξεύμασι ib. 571. ϑερμὰ — 
ἡλίω τοξεύματα Bel. ἔν. XVII. 8. τέκνα, 
Ν. ϑανόντα Λοξίε τοξεύμασιν Cresph. - 
fr. II. 2. πυκνοῖς Βακχίδ τοξεύμασιν 
CEnei fr. VIII. 1. 

Τοξήρης. μόλε τοξήρης Rh. 226. vo 

ξήρει ψαλμῷ Her. E. 1063. χέρα, 
τοξήρη Al. 36. τοξήρη σάγην Her. ἢ Py 
188. E 

Τοξόδαμνος " Aprspuc Hip. 1451. . E 

Tó£ov. τόξον ἐκτείνοντες ὡς καιρδ πέρᾳ 
Sup. 745. κυκλὅτο, ὥστε τόξον Bag, 
1064. μισῶ εὐάγκαλον τόξον Phaét νι 
fr. ΧΙ..1. παῖδα Θέτιδος τόξοις βᾶ- 
λὼν Hec. 388. ᾿Αρτέμιδος---τόξα £c. 
λογήσω ib. 405. τόξα. κερολκὰ Orc- 
208. ἑκηβόλων τόξων πτερωτὰς γλῦ- | 
φίδας ib. 274. cf. Ph. 1118. et Her. 
F. 473. τόξοις νιν δαμάσασα Ph. | 
154. τόξοισιν ἐμαρνάμεσϑα ib. 148: 

χρυσέων τόξων ὀϊτὸν Med. 634. τό- 
ἕων μεδέεσαν "Aprejuv Hip. 167. d 
Hel. 1331. τόξοις ἀφύκτοις Hip. 1422. ., 

τί τόξων ἔργον; Al 40. τόξα ἐν- Ὁ 

τείνων χεροῖν Sup. 880. τόξα χαρές 

των Iph. A. 549. ἃ ἐπὶ τόξων εὐετο- 

χίᾳ γάνυται Iph. T. 1238. κερόδετα 

| τόξα Rh. 33. ἥλικας τόξοισιν νικῆπ 
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σαντα Tr. 1210. τόξων χερὶ ψάλλοσι $povoc τραπέζης Fr. inc. CLXIII. 1. vevpdc Bac. 782. πτηνῶν ἀγέλας 
τόξοισιν ἐμοῖς φυγάδας ϑήσομεν lon. 
108. cf. v. 158. 165. 173. et 524. 
᾿μεϑῆκα τόξα ib. 256. τόξ᾽ ἔχων Her. 
WF. 160. οἵ, v. 162. 195. 9606, 392. 
:942. 970. 984. 1098. et 1135. τόξα 
ἡλία ib. 1090. rd τόξα λαβόντες 
IUret. fr. 1. 2.,΄. τόξ᾽ ἔχϑσα Meleag. 
fr. VI. 5. τόξα πάλλων Fr. inc. 
XXXIX. 5. et fr. inc. B. 47. 6. 
To£oc?va, dor. pro ύνη. ἐπὶ τοξοσύνᾳ 
᾿φονίῳ An. 1195. 
To£órac, dor. pro «c Or. 1409. εἶργον 
ἡμᾶς τοξόται Iph. T. 1377. ἀτράκ- 
τῶν τοΐόται Rh. 312. 
Τοξοφόροο. τοξοφόρῳ ἅμ᾽ ᾿Αλκμήνης 
γόνῳ Tr. 802. τοξοφόροι Φρυγῶν Rh. 
32. 

Τόπος. ἀνὰ τόπον Sup. 604. μήϑ᾽ 
αἷμ᾽ ἐάσῃς εἰς ἐμὸν ςάξαι τόπον Her. | 
4041. ἐπεί γε v80 ἐφάπτομαι τόπα 

,Hel, 563. »Διρκμαίὼν. ἐκ τόπων. Ph. 
1038. πέραν τόπων ᾿Ατλαντικῶν Hip. 
1053. .. Θρήκης ἐκ τόπων δυσχειμέρων 
Al. 68. ἐσχάτοις Ἰδης τόποις Fr. 
libe. CI. 
Τόρευμα δεινὸν Her. F. 978. 
Τορνεύειν. τὸν Αἴτνας μηλονόμον TOD- 
veve Cy. 657. 
Τόρνος. τροχὸς τόρνῳ γραφόμενος Bac. 
1065. κύκλος τόρνοισιν ἐκμετρέμενος 
Thes. fr. V. 3. 
lopóc. ἐκ ἴσμεν τορῶς Rh. 77. ἀ- 
K8cac 8 τορῶς ib. 656. πότερ᾽ ἐμᾷ 
δεσποίνᾳ τάδε τορῶς ἐς ὃς γεγωγνήσο- 
pev ; lon. 695. 
[ócwc. δὶς τόσως El. 1092. 
Γραγοκτόνος. αἷμα rpayokróvov Bac. 
139. 
páyoc. σὺν τᾷδε τράγο χλαένᾳ Cy. 
80. 
Ῥανῶς. ἐδέν γε τρανῶς ἀπέδειξας Rh. 
40. τρανῶς ὡς μάϑης τύχας «σέϑεν 
El. 758. 
Ῥάπεζα. ϑεοῖς κοινῆς τραπέζης ἀξίωμ᾽ 
ἔχων ἴσον Or. 9. τράπεζα πλήρης 
Hip. 110. ϑῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι 
Al. 2. πρὸς τράπεζαν ἡκέτω. E ξένων 
Rh. 337. πρὸς πλεσίαν τράπεζαν 
ἵζεσα Hel. 303. κοινῆς τραπέζης δαῖτα 
πρὸς κοινὴν πεσὼν lon. 652. ὑπὲρ 
τραπέζης 1)". 1200. τί ποϑεῖ τράπεζα; 
Uress. fr. IX. 2. μετρία βιοτὰ có- 

τράπεζ᾽, ἀπόντων τῶν λόγων, φάτνη 
πέλει Fr. inc. B. 24, τραπέζαις ὕστις 
ἐξογκοῖτ᾽ ἄγαν Sup. 864. 

Τραῦμα. τραῦμα φέρων Or. 1487. 
φονία τραύματος εἴσω Rh. 750. πλη- 
γῆς βαϑεῖαν ἄλοκα τραύματος λαβὼν 
ib. 796. ἐς ἔτ᾽ £v ὄψει τραῦμα, μὴ 
δρώσης χερὸς Her. 684. ἐκ ἂν γέ- 
vorro τραῦμα Bel.fr. XIV. 1, μαρ- 
ναμένες ἐπὶ τραύμασιν αἵματος Ph. 
1507. ἀμφὶ τραύματ᾽ ἄγρια τελαμῶ-- 
vac βαλεῖν 10. 1603. cf. An. 1156. 
δεινῶν τραυμάτων ἀλγηδόνας An. 258. 
πολλοὶ ἔπιπτον — ἐκ τραυμάτων ib. 
1143. καραδοκῶν τἀπιόντα τραύ-- 
para Iph. T. 818. κάϑαιμα τραύ- 
para ib. 1374. ἀπένιψα τραύματα 
Ty..1152. 

Τραυματίζειν. ἐτραυμάτιζον----γυναῖκες 
ἄνδρας Bac. 702. ἐπραυματίσϑη πο- 
λεμίῳ βραχίονι "Tel. fr. IH. 2. 

Τράχηλος. πέλεκυν, ὃς εἰς τράχηλον 
τὸν ἐμὸν εἶσι "Tr. 362. cf, Tel. fr. 
XVI.2. eic τράχηλον ὑψόϑεν πεσὼν 
Tr. 760. τράχηλον σώματος χωρὶς 
τεμὼν Bac. 24]. λήψεται τὸν τράχη- 
λον---τῷ ξένων δαιτυμόνος Cy. 604. 
τραχήλες ϑερίζων Sup. 716. 

Τραχὶς, nom. urbis. Her. 194. 
Τραχύς. τραχεῖαν ὀργὴν Med. 447. 
τραχεῖα (sc. χώρα) Cresph. fr. XII. 

- συγγένεια τραχεῖα Fr. inc. B. 
40. 2, 

To£ew, εἶν. Φρυγῶν ἐδέν᾽ àv τρέσαιμ᾽ 
ἐγὼ Or. 1111. μηδὲν τρέσῃς τάσδε 
ib. 1104. μὴ τρέσῃς τόδε Ph. 1084. 
cf. Med. 307. A1. 329. Her. 249. 501. 
558. 654. et 715. ΕἸ. 220. et Fr. inc. 
II. 1. .ἐδ᾽ ἂν τρέσας €imrouu—Med. 
1225. cf. Al. 509. Iph. A. 321. et Fr. 
inc. XLII. 3. 

Τρεῖς. διὰ τριῶν ἀπόλλυμαι Or. 434. 
λαιμὲς τρεῖς τριῶν μήλων τεμὼν Sup. 
1200. τρεῖς μία τύχη---ἔχει Iph. T. 
1065. εἰς εὖρος τριῶν πήχεων Cy. 
389. παρϑένοι τρεῖς Or. 22. τρεῖς 
νυκτὶ προσφερεῖς κόρας ib. 408. ἀρὰς 
τρεῖς Hip. 888. et 1315. τρεῖς óaev- 
νὰς ἡλία διεξόδαες An. 1087. τρεῖς 
πολιτῶν μερίδες Sup. 238. τριῶν μοι- 
ρῶν ib. 244. μίαν τριῶν Ἔριννῦν Tr. 
457. φῦλα τρία τριῶν -ρατευμάτων 
Sup. 653. etc. 
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Τρέμειν. φόβῳ τρέμω lon. 1452. τρέ- 
μων An.718. ὠλένας τρέμων ἄκρας 
Iph. T. 283. τρέμεσα κῶλα Med. 
1169. πόσιν rpéusca An. 809. et 
1058. φρίκῃ rpéuecav "Tr. 1026. 
ψόγον τρέμεσα δημοτῶν El. 643. 

Τρέπειν.----τρέπει χαρακτὴρ χρητὸς εἰς 

εὐψυχίαν Dan. fr. II. 2. τὰ τῶν τε- 
κόντων σφάλματ᾽ εἰς τὸς ἐκγόνες οἱ 

ϑεοὶ τρέπεσιν Fr. inc. CXXXIII. ἐκ 
εἰς τὸ μωρὸν, δδέ μ᾽ εἰς Κύπριν τρέπων 

Dic. fr. I. 2, τί σὴν ἔτρεψας ἔμπαλιν 
παρηΐδα Med. 1006. μόλις ἔτρεψεν 
εἰς φυγῆν πόδα Sup. 718. μὴ ᾿νταῦϑα 
τρέψῃς σὴν φρένα Iph. T. 1522. spa- 

τὸν τρέψας πρὸς ἀλκὴν An. 1150. μὴ 
"mi φροντίδας τρέπε Iph. A. 646. δα- 
κρύοις εἰς τὸ ϑῆλυ τρεπόμενος Hel. 
997. μόλις — ἐπρεψάμεσϑ᾽ ᾿Αργεῖον 
εἰς φυγὴν δόρυ Her. 842. ποῖ τράπω- 
μαι; Hec. 1099. cf. Or. 634. Med. 
502. Rh. 871. et Bac. 1363.  rpá- 
πωμαι δῆ“ ó08c ἄλλας τινάς: Ph. 

729. cf. El. 604. πρὸς xop8c τραπώ- 

μεϑα Her. F. 761. πρὸς ἡδονὰς Me- 
σῶν τραπέσϑαι Sup. 889. ἐκᾶν τρα- 
πέσϑαι σμικρὸν εἰς ἅδε τόδε El. 662. 
ὅπῃ τραπόμενος Or. 72]. ποῖ ποτε 
τρέψη; Med. 359. ποῖ τρέψομαι : 
Hip. 1066. Al. 946. cf. Cy. 308. et 
Her. 441. et 595. ἐπ᾽ αἰσχύνην ὄμμα 

τέτραπται Hip. 240. ἐτρέφϑην---πρὸς 
τὰς ἐκείνῳ πολεμίας El. 1046. πρὸς 

φίλων τιν᾽, ἣ πρὸς ἥλικα τραπεὶς Med. 
246. 

Τρέφειν. τρέφει με Ζεὺς Hec. 232. 
γένος ὅτε πόντος, ὅτε γῆ; τρέφει τοι- 
όνδε ib. 1181. cf. Hip. 1278. et Tr. 
764. σὺ πρόσωπα νεαρὰ---τρέφεις ΤΥ. 
837. τῷ ϑεῷ αὐτὸν (sc. τὸν πλόκα- 
pov) τρέφω Bac. 494. πενία τρέφει 
μοχϑᾶντ᾽ ἀμείνω τέκνα καὶ Opasijpua 

»Alex. fr. XV.3. τρέφ᾽ ἀξίως νιν Ph. 

769. εἰ τρέφοιν (i. e. τρέφοιμι) rà 
τῶν πέλας Fr. inc. CCXIV. ὃν ἐμοὶ 
δίδωσι τρέφειν Hec. 1184. χρὴ ἐν δό- 
μοισιν ἄνδρα τὸν σοφὸν τρέφειν γυ- 
vaika χρητὴν κἀγαϑὴν, ἢ μὴ τρέφειν 
Iph. A. 749. sq. cf. Hel. 1294. κρείσ- 
cova ὄτε δᾶλον, ἔτ᾽ ἐλεύϑερον, τρέφειν 
ἐν οἴκοις ἀσφαλὲς Ar. fr. XV. 2. ἔρω- 
τας μυρίας τρέφειν Bel. fr. XV. 6. 
τρέφων τὸν παῖδα Hec. 1212. ζαϑέ- 
auc πηγαῖσι τρέφων Tr.228. σὺ τρέ- 

. ἃς ἐθρέψατο Bac. 338. 

Τρέχειν. ὑπὸ μητέρων πλευρὰς rp£x8Gt 
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$ovra r&rov τρέφεις CEnei fr. Χ, τὸ 
κακὸν βδεὶς τρέφων εὖ χρητὸν ἂν Seg | 
ποτὲ Phoen. fr. VII. 2. ὦ πόνοι τρέ- 
φοντες βροτὸς Hip. 367. δυστυχῆ σ΄ 

ἔτρεφον Sup. 918. ἃν πρωτόγονον 
ϑάλος---ἔτρεφεν Iph. T. 218. ἔνϑα 
-τρέφεν Ἑλλάδι φῶς El. 449. cf. Iph. 
A. 1502. οἵ μ᾽ ἐθρέψαϑ᾽ ἡδέως Hee, 
424. μ᾽ ἔϑρεψε μικρὸν ὄντα Or. 462. 
σοφήν σ᾽ ἔϑρεψεν “Ἑλλὰς Iph. T. 1180. 
καλὸν σκύμνον ἔϑρεψας Rh. 381. παῖ- | 

δας ϑρέψαιμ᾽ ἀξίως δόμων ἐμῶν Med. 
562. μή ποτε ὥφελες Οἰδίποδα Spélat 
Ph. 811. ὁ ϑρέψας πατὴρ Hip. 628. : 
τὰς ϑρέψαντας γονεῖς Antiop. fr. IV 

2. πατρὶς, ἡ ϑρέψασά με Ph. 287. 
cf. v. 629. ἀνδρὶ ἐκ ἔτι 78 ϑρέψαντος ᾿ 
ἥδιον πέδον Phoen. fr. I. 8. γῆς, ἢ 
σ᾽ ἐθρέψατο Med. 1332. σκύλακες, | 

ὑμᾶς πολε- 

μίοις ἐϑρεψάμην ὕβρισμα Her. F. 458. 
QU ἐλπέδος τρέφϑ Phry. fr. IIT. πᾷ 

τρέφοιτ᾽ àv δωμάτων νέα γυνή ; ΑΙ. 
1052. εὔϑηλοι τρέφοντο βόες Iph. Α. ᾿ 
579. εἰ καὶ μὴ ka" "EAMvov χϑόνα 
τεϑράμμεϑα Ph. 501. aiv χεροῖν | 
τεϑδράμμεϑα Her. 578. μὰ τὸν QU: 
ὑγρῶν κυμάτων τεϑραμμένον Nmpéa. 
Iph. A. 948. τεϑραμμένοις καλῶς 
Her. F. 800. εὖ τεϑραμμένη El. θ5. | 
ὦ φάτναισι ταῖς ἐμαῖς τεϑραμμέναε | 
Hip. 1240. κακαὶ γεωργεῖν χεῖρες εὖ, 
τεϑραμμέναι Rh. 176. conf. Fr. ine | 
B. 15. 2. ἐϑρέφϑην ἐλπίδων καλῶν. 
ὕπο Hec. 851. ϑρεφϑῆναι καλῶς ib. 
600. ἀργενναῖς ἐτράφης ᾿Ιδαίαις παρὰ ᾿ 
μόσχοις Iph. A. 574. τραφῆναι μὴ 
κακῶς Sup. 911. τραφῆναί νιν φασὶν 

ἐν μηρῷ Διὸς Bac. 295. ἐν ἀνδρὸς | 

εὐσεβετάτα τραφεὶς Iph. A. 9206. τὸν 
ἀμφὶ faci τραφέντα ib. 1292. ἄλλων, 
τραφεὶς ἀφ᾽ αἱμάτων lon. 693. & c 

ἱερῷ μάντεσίν τ᾽ ἐσϑλοῖς τραφεὶς ib. 
1190. παλαίςξραις τραφεὶς El. 598. 

ὦ τραφεῖσα ματρὸς ἐν χεροῖν ἐμῆς Or 

1340. μόσχον 8 σύριγγι τραφεῖσ' 
Iph. A. 1085. γενναίων ἄπο rpa- 
φεῖσα πατέρων Ion. 263. etc. "ub 

Cy.207. τρέχων ὁ μῦϑος Ion. 529. ; 
ἐν κύκλῳ βωμὸν ϑεᾶς ἔϑρεξε Iph. A. - 
1569. ὃς ἔδραμε ῥόϑια μέλεα Πρ. 

ἄγων Hel. 1126. εἰς πυρὰν δράμω- - 

μὲν Tr. 1282. τὸ πρῶτον βῆμ᾽ ἐὰν, 
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| δράμῃ καλῶς El. 954. δεινὸς ἀγῶνας Τρίπηχυς. κλῳῷ τριπήχει Cy. 234. δραμεῖν Iph. A. 1450. δραμεῖν φόνε] ρίπες. ἐπὶ τρίποδι Θέμιδος Or. 163. 
πέρι El. 1264. ἅρματι πρῶτα ópa-| cf. v. 329. τρίποδα καϑίζων Φοῖβος 

l μεῖν x. T. A. Epig. III. 4. ἔκπλεϑρον! ib. 954. cf. El. 980. τρίπος χαλκόπες 
δραμὼν ἀγῶνα El. 883. δραμόντες Sup. 1196. cf. v. 1201. τρίποδος ἐκ 
|! Or. 1492. παράλιον αἰγιαλὸν---ὃρα-] χρυσᾶ Iph. T. 976. cf. v. 1252. ϑάσ.- 
póvrec Iph. T. 427. παράκτιοι Ópa-| σει τρίποδα ζάϑεον Ion. 91. cf. v. 366. 

᾿μεῖσϑε ib. 1424. ἀγῶνα ϑανάσιμον] 415. 463. 512. 1390. et 1329. 
! Ópapu&pevov Or. 876. εἰς σεναγμὲς Τρίπτυχος. λαιμὲς τριπτύχες Οτ. 1513. 

| καὶ γόαες δραμομένη ib. 957. τριπτύχων νεκρῶν Ph. 1629. τριπτύ- 
Τρηχὺς, Ion. pro τραχύς. κᾷν τι τρηχὺ] χοις τυραννίσι Her. F. 474. 
| νέμωσι ϑεοὶ Tel. fr. XXI. Τρίπωλον ἅρμα An. 276. 
Τρίαινα, 1) nom. loci. Ph. 195. 2)| Topic Med. 250. ἐς rpic Hip. 46. 
| tridens. πληγαὶ τριαίνης Tovría Ton.| Τρισμύριοι. τρισμυρίας ἀλώπεκας Fr. 
282. Τοργόνος τρίαιναν Er. fr. L| inc. B. 14. 7 

Τρισσός. τρισσοῖς φίλοις Or. 1190. et 
1244. πτώματα νεκρῶν τρισσῶν Ph. 
1491. τρισσῶν βιότων Bel. fr. XVI. 
3. τρισσὰς μακάρων παῖδας Hec. 645. 
Εὐμενίσι τρισσαΐῖς Or. 1650. τρισσαὶ 
ψυχαὶ Ph 1547; τρισσῶν ἁμαζῶν 
Cy.384. τρισσαὶ συμφορᾶς ὁδοὶ Her. 
297. τρισσὸν ζεῦγος τρισσῶν ϑεῶν 

Ῥιαινᾶν. ϑάκες μοχλοῖς τριαίνε Bac. 
| 348. 
piBaXXot, nom. gentis. Epist. V. 

Γρέβειν. ἐ νησιώτην τρίβω βίον Her. 
δύ. ἔδεισα, μὴ---Θρήκης πεδία τρί- 
Bowv Hec. 1142. 
l'oíBoc. ἁμαξήρη τρίβον Or. 1251. cf. 
[V 1258. et 1268. it. Ph. 93. et El. Tr. 924. cf. Hel. 714. τρισσὰ ai- 
103. pakrà σύγγονα Ph. 1507. 
Γρέβων, 1) peritus,exercitatus. τρίβων Τρισώματος. τὸν τρισώματον κύνα 
τὰ τοιάδε Med. 0806. τρίβων εἶ τὰ] Her. F. 24. τὸν τρισώματον βοτῆρα κομψὰ Rh. 625. τρίβων λόγων Bac.| ib. 493. τρισωμάτες Τυφῶνας ib. 
716. τῷ Bakxíe rére τρίβων εἰμὶ Cy.| 1271. rpwóparov ἀλκὰν lon. 204. 
518. vid. etiam El. 1127. 2) pallium |Tp«ra?oc. τριταίαν 80. ἄσιτος ἡμέραν detritum, cento. τρίβωνες ἐκλείποντες Hip. 275. τριταίαν καρύσσεσιν ϑυ- 
οἴχονται κρόκας Aut. fr. III. 12. vid.| σίαν El. 171. τριταῖον φέγγος Hec. not. 32. 
"péyXvdoc. Δωρικὰς τριγλύφες | Or.| TperáAac. τριτάλαιναι κόραι Hip. 739. (1972. εἴσω τριγλύφων Iph. T. 113. Tpíraroc, vocab. poét. i. q. τρίτος. rpi- ὡς πασσαλεύσῃ κρᾶτα τριγλύφοις Bac.| τάταν ἁμέραν Hip. 135. 
1212: Τριτοβάμων. ἁ τριτοβάμονος χερὶ δευ- Ῥίγονος. ᾿Αγραύλε. κόραι τρίγονοι ομένα βάκτρα Tr. 275. 
lon. 496. τέκνα τρίγονα Her. F. Τρίτος. τρίτον ἀγῶνα Al.506. τρέτη 
1023. ἐγὼ O)sqQvoc Hip. 341. ἐς τρίτην 
Ῥιετηρίδες Bac. 133. μηνὸς Al. 322. ἡμέραν τρίτην Fr. Ῥέζυγος. τριζύγοις ϑεαῖσι Hel. 302. | inc. CXCI. 2. ἐκ τρίτα Or. 1178. Ῥικάρηνος. ϑῆρα τρικάρηνον Her. F. τρίτον φάος Al. 1149. τρίτον Süpa. 
611. Her. F. 995. αὖϑις κελεύω, kai τρί- Ῥικόρυϑος Atac Or. 1480. rov yc Hel. 1438. δεύτερα καὶ τρίτα Ῥίκορυς. τρικόρυϑες Κορύβαντες Bac. (sc. ἅρματι δραμεῖν) Epig. III. 5. 123. Tpírev, nom. propr. dei marini, Cy. 
Ῥίκρανος κύων Her. F. 1277. 262. 
puvuía. σὺν κλύδωνι καὶ τρικυμίᾳ Τριτωνιὰς λέμνη Ton. 872. 
Hip. 1218. Αἰγαῖον πόρον τρικυμίαις Τρίχωμα. ξανϑὰ τριχώματα Iph. T. βρέμοντα ΤΥ. 88. 78. 
Ῥέοδος. παρ᾽ αὐτὴν τρίοδον ᾿Ισϑμέας [Τροία, notissima urbs, in Hec, Or. 3e8 Sup. 1211. Andr. Iph. A. et T. Rh. Tr. Cy. Hel. purápSevov ζεῦγος Er. fr. XV. et ΕἸ, frequentissime occurrit. 
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Τροίαϑεν, adverb. ex 'Troja. Or. 357. 
Τροιζήνιος. γῆς Τροιζηνίας Med. 688. 
et Hip. 12. et 1159. et γῆν Τροιζη- 
γίαν Hip. 29. ἐν πόλει Τροιζηνίᾳ ib. 
1424. Τροιζήνιαι γυναῖκες ib. 373. 
παῖδες Τροιζήνιαι ib. 710. ὦ πέδον 
-“Τροιζήνιον ib. 1095. 
Τροίηϑεν, adverb. ex Troja. Iph. A. 
1526. Cf. Τροίαϑεν. 

Tpouepóc. γήρᾳ τρομερὰν ἕλκω ποδὸς 
βάσιν Ph. 310. τρομερὰν ópíkav, 
τρομερὰν φρέν᾽ ἔχω ib. 1290. sq. Πα- 
vóc rpouepd —pásvyt φοβῇ Rh. 36. 
τρομερὰ σκηνὰς ἔλιπον τ. 176. τρο- 
μερὰ μέλεα ib. 1328. τρομερὰ có- 
para Dac. 600. γήρᾳ τρομερὰ γυῖα 
Her. F. 231. cf: v..118. 

Τρόμος. ἐξαμείψασαι τρόμον Bac. 607. 
τρόμε παῦσαι Her. F. 697. 

Τρόπαιον, vel τροπαῖον. Ζηνὸς ὀρϑῶ- 
σαι βρέτας τρόπαιον Ph. 1257. cf. v. 
1482. τροπαῖον αὐτῷ ςήσομαι An. 
704. sica τρόπαια τῶν κακῶν Or. 

./12. cf. Αἡ.. 095. Sup. 647. et Hel. 
1396. τρόπαια πῶς ἀνατήσεις δορός ; 
ΡΒ. δ7ὅ. μυρίων μῆτερ τροπαίων ΤΥ. 
1222. τρόπαι᾽ ἱδρύεται Her. 786. 
τρόπαια δείγματ᾽ ἀ ϑλέων προσφϑεγμά- 
των ἘΠ. 1174. 

Τροπαῖος. ὦ Ζεὺ τροπαῖε Her. 867. cf. 
v. 937. et El. 67]. "Erropoc ὄμμασι 
τροπαῖοι El. 469. τροπαῖα (sc. 9ύ- 
para) ἐχϑρῶν Her. 403. 

Τροπή. ἐν τροπῇ δορὸς Rh. 89. ἐξ, v. 
116. οἷος ἂν τροπὴν Εὐρυσϑέως ϑείην 
Her. 743. 

Τρόπις Hel. 418. 
Toómoc. ποίῳ τρόπῳ ; Hec. 1264. àA- 
Aoc ὅδε τευχέων τρόπος Ph. 134... 9a- 

τέρα τρόπα Med. 504. et 808. ἑκασίῳ 
τρόπῳ ib. 751. 8S φαύλῳ τρόπῳ Rh. 
599. ἐκβαλόντες δάκρυα ποιητῷ τρο- 
πῳ Hel. 1563. Αἰγέδος τρόπον lon. 

1423. τῷ ἀναγκαίῳ τρόπῳ ἀντιτεί- 

νειν Her. F. 282. τίς ὁ τρόπος ἕξενώ- 

σεως τῆσῶε lb. 965. τἀνδρεία τρόπε 
.El. 949... τρόπος χρητὸς Pi. fr. VII. 

l. ἀναμετρόμενος τὸ τῷ πατρὸς γεν- 
ναῖον ὠφελεῖ τρόπῳ Tem. fr. XIII. 
5. τῆς τύχης ἐχ εἷς τρόπος Fr. inc. 
LXXIII. 2. βιοῖ ἐδεὶς ὃν προαιρεῖ- 
rat τρόπον Fr. inc. B. ὃ. σκαιὸς καὶ 
βάσκανος τὸν τρόπον Epist. V. χρῆ- 
σϑαι μὴ κατὰ γνώμην τρόποις Hec. Τρόφιμοςε. 
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807. sexi Μενέλεω τρόποισι χρώμεϑαι 
Or. 707. ὅστις τρόποισι συντακῇ ib. | 
803. 
62. 
πᾶς χρὴ τέκνα An. 230. πεποίκιλται 
τρόπος Sup. 187, τοῖς ἐμοῖσιν ἐχὶ 
πρόσφορον τρόποις ib. 338. τὲς τρό- 
πϑς δόλος παρασχεῖν ib. 876. τοῖς 
τρόποις ζητῶν πρίασϑαι τὸ φιλότιμον 
ἐκ μέσο Iph. A. 342. cf. v. 343. et 346. 
ἀνδρὸς 8 kaka τρόποι τοιοίδε ib. 502. 
διάτροποι τρόποις 1b. 559. τὲς τρόπες 
ἁπλδς ἔχειν ib. 927. τί ὧδε πηδᾷς 
ἄλλοτ᾽ εἰς ἄλλος rpómec ; ΤΥ. 67. φί- 
λον διόδσα δέλεαρ ἀνδρὶ σῶν τρόπων 
ib. 695. τοῖς τρόποις αἱ τύχαι πὴ- 
δῶσι ib. 1205. μαινομένων οἵδε τρό- 
ποι Bac. 398. μητρὸς εἰκασϑεὶς. rpó- 
ποις ib. 125]. μιμδ τρόπος πατρὸς 
δικαία Hel. 946. cf. v. 949. τρόπων 
τεκμήριον lon. 237. τρόποι τοιᾶτοι 
El. 1117. δεῖ d ταῖς φήμαις τῶν ὀνο- 
μάτων ἐξελέγχεσϑαι τρόπες Alex. fr. 

XXIII. τῶν τρόπων πειρώμενοι Inus 
fr. VII. 7. ἐλευϑέροισιν ἐκπεπαίδευ- 
μαι τρόποις ejusd. ἔν. XIV. δ. ἄλλος 
ἄλλοις μᾶλλον ἥδεται τρόποις CEnei 
fr. ΓΝ. παρϑένϑα τρόπες ἔχειν Peliad. 

fr. VI. 3. χωρὶς ἀγρίων ναίοιμι τρό- 
πων Fr. inc. CLXV. 8. vid. etiam 
Fr. inc. B. 14. 9. et 11. 

Tpooeiov. τροφεῖα δεσπόταις ἀποδὲς 
lon. 852. γάλακτι ἐκ ἐπέσχον---τρο- 
φεῖα ματρὸς ib. 1493. τροφεῖα παίδων 
El. 626. 

Τροφεὺς Ph. 45. et El. 16. 
Τροφή. δὲς τροφὴν kapm8, τῇ τροφῇ τ᾽ 
ἀπ᾽ ἐρανᾶ cayóvac ὑδρηλὰς Sup..205.- 

ἀπεςερήϑην μητρὸς τροφῆς Ion. 1377. 
εἴπερ ἂν τροφὴ δόμοις παρῆν Inus fr. 
VII. 8. 2) ον. τροφά. χάριν ἔχω 
τροφᾶς Iph. T. 847. 3) plur. rpo- 
φαῖσιν ηὐξόμην Hec. 20. ἀρ᾽ oi τε- 
κόντες διαφέρασιν, ἢ τροφαί ; ib. 599. 
τίνοι γ᾽ ἂν τῇ τεϑνηκυίᾳ τροφὰς Or. 
109. τῆς ὑποτάσης τροφὰς ib. 555. 
τροφαὶ ματρὸς Sup. 1186. τροφαὶ αἱ 
παιδευόμεναι Iph. A. 561. πόνων 
τιϑηνὲς ἀποδιδᾶσά σοι τροφὰς ib. 1230. 
αἱ ἐμαὶ τροφαὶ (sc. φρδδοί μοι) Tr. 
1187. ἀμφὶ βωμίες τροφὰς ἠλᾶτο 
Ion.52. τροφαὶ κήδειοι κεδνῶν τέκνων 
ib. 487. τροφὰς ἔχει βία ib. 1018. 

- , 

ὁ- παῖς ἀμφὶ ναὲς σέϑεν τρό- 

2, ἐξ 51 rv. n 
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ψιμος Ion. 084. γᾶ τρόφιμε τῶν ἐμῶν 
τέκνων Tr. 1302. τρόφιμα μέλαϑρα 
lon. 235. 

Tpo$óc, 1) ὁ. λείπει με---τροφὸν τέ- 
κνων οἰκορὸν Her. F. 45. ἔλϑ᾽ ὡς 
παλαιὸν τροφὸν ἐμῶ πατρὸς ΕΠ. 409. 
2) ἡ. ἁπάντων y& τροφὸς Ph. 693. 
ἤδε τροφὸς γεραιὰ Hip. 171. οἴ, v. 267. 
et 1305. πόλιν ἀγχιάλων ὑδάτων 
τροφὸν Iph. A. 169. ἀγκάλαις τροφᾶ 
Iph. l. 835. ὦ γὺξ-- χρυσέων ἄτρων 

| τροφὲ El. 54. d πεδοςιβὴς τροφὸς St. 
| fr. III. 3. vid. not. ἤδε μοι τροφὸς 
ΠΥ. inc. CLXXXV. 1. ὦ Σεμέλας 

τροφοὶ Θῆβαι Bac. 105. Νύμφας ὀρείας 
᾿ ἐκλιπὼν τροφὸς Cy. 4. 
| Τροφώνιος. σηκοῖς ἐνςρέφει Γροφωνίε 
| —. Ten. 300. cf. v. 393. ct 405. 
| TpoxáZew. rérpaópouc ἵπποις rpoxá- 
| Ze» Hel. 730. 
| ToóxaXoc. τροχάλοισιν ὄχοις παραμει- 
|^ Ψαμένη Iph. A. 146. 
| Τροχηλατεῖν. τὸ ματρὸς αἷμά νιν τρο- 

χηλατεῖ μανίαισιν Or. 36. δειναὶ κῆ- 
ρες---τροχηλατήσεσ᾽ ἐμμανῆ πλανώμε- 

| vo» El. 1253. 
Τροχηλάτης Ph. 39. 

| Tpoxiaroc. τροχηλάτε μανίας Iph. 
JT. 82. σφαγὰς "Exropoc τροχηλάτες 
An. 399. βάρος φέρων τροχηλάτοιο 
xe Her. F. 123. 

| Tpóxoc. τὸν ἀμφὶ Δίμνας τρόχον Hip. 
1133. ἐκ τρόχων πεπαυμένοι Med. 
46. cf. Alop. fr. IV. 2. 

Tpoxóc. κυρτὸς rpoxóc Bac. 1064. 
τροχῷ τέρμονι δίσκο Hel. 1488. τρο- 
xoi ἐπήδων Ph. 1901. σύριγγες ἄνω 
τροχῶν ἐπεπήδων Hip. 1235. 

Τρύπανον Cy. 460. 
Tpvógv. ἄρ᾽ 8 τρυφῶμεν ; Sup. 214. 

τρυφᾷ ὁ δαίμων ib. 552.- τρυφᾷν p 
ἀναγκάσει Bac. 007. ἐπὶ πόϑῳ τρυ- 
φῶσα. Iph. A. 1303. ἐν ἀγκάλαις 
μητρὸς τρυφῆσαι lon. 1376. 

Τρυφερός. τρυφερὸν πλόκαμον Dac. 150. 
pvo), et dor. τρυφά. τρυφῇ ἄλλων 
ἐδετῶν μηχανὰς ϑηρεύομεν Fr. inc. 
XIV. 4. ςολίδα κροκύεσσαν ἀνεῖσα 
τρυφᾶς Ph. 1498. τρυφὰς ἔχβσα Τρω- 
ἑκὰς Or. 1118. ταῖς σαῖς ἐγκαϑυβρί- 
'ζειν τρυφαῖς Tr. 997. τρυφάς γε τοι- 
ἄσδε Bac. 968. ἐν τρνφαῖς πεπωκότα 
Cy. 584. ai ἄγαν τρυφαὶ Alex, . fr. 
KV. 2. ἢ 

ἘΌΧ 

Τρύφημα Iph. A. 1050. 
Τρύχειν. ἀμπλακίαιο---τρύχῃ (2 sing. 
pros. pass.) Hip. 147. μὴ rpóxe 
σαυτὴν Hel. 1302... κατ᾽ oióp ἅλιον 
τρυχόμενος ib. 528. 

Tpvxnpóc. τρυχηρὰ περὶ τρυχηρὸὼν ci- 
μένην χρόα πέπλων λακίσματα ΤΥ. 
490. 

Τρύχος. τρύχει πέπλων ἐξομόρξασϑαι 
δάκρυα El. 501. plur. τρύχη ib. 185. 

Tpoác. εἰς γυναῖκα Τρῳάδα An. 868. 
conf. Tr. 477. Τρῳάδα πόλιν An. 
971. et Iph. T. 442. Τρῳάδος ἀπὸ 
πέτρας Ἴτ. 523. Τρῳάδος ἐκ γᾶς 
Hel. 534. cf. v. 588. et 1236. et ΕἸ. 
3. et Τρῳάδος χϑογὸς El. 1001. plur. 
Tooáósc, Trojane mulieres, in Hec. 
et Tr. passim legitur, et El. 998. 

Τρῶες, Trojani, in dramatibus, ad res 
Trojanas pertinentibus, passim, et 
Fr. inc. C. 1. 

Tpwiác. τῶν πολυμόχϑων τινὰ Τρωϊά- 
δὼν Hec. 97. 

Tpoikóc. ἐπ᾽ εὐτυχᾶντι Τρωϊκῷ eparQ 
Rh. 649. ἀνάκτων Τρωϊκῶν ib. 738. 
πύργων Τρωϊκῶν ἄπο Yr. 720. ἀπὸ 
Τρωϊκῶν πόνων Cy. 107. cf. v. 346. 
et 599. Τρωϊκῆς x«Sovóc Hec. 6. et 
17. conf. Tr. 4. et El. 1279. Tpowi- 
κῆς ἁλώσεως Hec. 1135. λείας Tpwi- 
κῆς . An. 15. τρυφὰς 'Τρωϊκὰς Or. 
1113. Τρωϊκῶν ἐκ τάξεων Rh. 595. 
τὸ Τρωϊκὸν πήδημα An. 1140. τὸ 
Τρωϊκὸν κλέος Hel. 851. et 1619. 
Τρωϊκῶν ἐκ τειχέων Or. 246. spa- 
τοπέδοισι Τρωϊκοῖς Rh. 526. 

Tpópa, i. q. τραῦμα Sup. 848. 
Τρῳός. ταῖς Σιμοεντίσι Τρφῆσιν Tr. 
1117. .εἰ τὰ Tpo' ἦν εὐτυχῆ El. 
1077. 

Τρωτός. σιδήρῳ τρωτὸν. δέμας Hel. 
816. 

Tvyxávew.- ὅτῳ κατ᾽ ἦμαρ τυγχάνει 
μηδὲν κακὸν Hec. 628. τυγχάνω ἐν 
μέσοις Θρήκης ὅροις ἀπὼν ib. 963. et 
ita hoe verbum szpissime cum ad- 
jecto alius verbi participio construi- 
tur, ut e. c. Ph. 107. Med. 608. 
Hip. 281. An. 144. Iph. A. 1139. 
Iph. T. 630. Rh. 653. Ar. fr. XVIII. 
l. et ita imperf. ἐτύγχανον--- βαίνων 
Or. 864. cf. Ph. 1353. Al. 10. Bac. 
1130. et Dan. 64. à£& ἡμῖν rvyxá- 
νει σεναγμάτων Or. 1320. εἴ τι δε- 
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σπόταισι τυγχάνει Al. 136.  ápíse 
r60e τυγχάνω ξένε lb. 562. τυγχάνει 
ἐν ἐμπύροις An. 1114. οἱ ἐσϑλοὶ 

τυγχάνεσιν ἀξίων Ion. 1621. cf. Her. 

F. 205. πρὶν àv kar ὄσσων τυγχάνῃ 
μέλας σκότος Fr. inc. XL. 3. cf. Fr. 
inc. B. 48. 8. πνευμάτων 8 τυγχά- 
vov Iph. T. 15. βιαίων rvyxávscav 
ἁλμάτων Hec. 1262. πρὸς τὸ rvyxá- 
νον Mel. 1306. τὰ τυγχάνοντα, ca- 
sus fortuiti, Ion. 1511. et Melan. fr. 
XVI. 1. δισσὰς φωνὰς ---, τὴν μὲν 

TYMII 

γῆ Tvx8ca καιρᾷ ϑεόϑεν Hec. 593. 
χείματος ἀγρία rvx8ca An. 750. τί- 
γος φόβε τυχᾶσα ; ib. 1057. συμ- 
φορᾶς κακῶν rvy8cav, οἵας μή ποτ᾽ 
ὦὥφελες τυχεῖν Iph. A. 1337. paka- 

ριωτάτας TvxX8c ἡδονᾶς lon. 1461. 
πρόφασις ἡ rvx8ca Fr. inc. XXVII, 
2. τεύξεται τϑδε Hec. 42. cf. Med. 

351. τεύξεται Svpeuévov An. 743. 
ravra τεύξομαι σέϑεν Iph. A. 995. 
εἰ πλεσίων τις τεύξεται κτερισμάτων 
'Tr. 1249. etc. 

δικαίαν, τὴν δ᾽ ὅπως ἐτύγχανεν Hip.|Tvós?c, dux Grecorum adversus The- 
929. ἐτύχομεν δίκας ib. 672. ὡς) bas, et pater Diomedis, qui Trojans 
ἔτυχε Λήδ᾽ ὄρνιϑ᾽ ἱπταμένῳ Iph. A.| expeditioni interfuit, in Ph. Sup. ae 
796. οἵων ἔτυχον. ὧν τε τεύξομαι Tr.| Rh. aliquoties occurrit, it. Meleag, 
499. 

λετρῶν τύχε ób. 1312. 
ἀμφ᾽ ὕδωρ ἔτυχον Hel. 180.| fr. XVIII. 2. et CEnei fr. I. 3. 

- , , 

δεσποτῶν ὠ- Τύκισμα. κανόνων τυκίσματα Φοίβα 
μῶν φρένας τύχοιμ᾽ ἂν Mec. 800.) Tr. 814. 
τερπνῆς τύχοιμ᾽ ἂν εἰσόδα ΑἹ. 946.|TUxoc. Κυκλώπων βάϑρα---τύκοις ἣρ- 
εἰ τύχοιμι σῶν γάμων Iph. A. 1406.| μοσμένα Her. F. 945. 
vuwn$óps Ops τύχοιτε ib. 1558. S ὡς [Τυμβεύειν. ἐχ ὧδε ναύτας ὀλομένες 
τύχοι νότϑ ςρατὸς 1». 1603. cf. Iph.| τυμβεύομεν Hel. 1261. 
T. 1003. 8r οἴκτα τύχοι ΤΥ. 731. Τύμβευμα. ϑηρσὶν φίλον τύμβευμα lon. 
᾿Αχαιῶν πρευμενεςέρων τύχοις Ib. 734.| 933. vid. not. 
ti τῆς τύχης εὐδαίμονος τύχοιτε Hel.| Τύμβος. 
706. ὡς ráóe τύχω Hec. 47. ὡς 
τοσόνδε δὴ τύχω χϑονὸς πατρῴας Ph. 
1458, συμφορᾶς τύχῃ Iph. A. 1373. 
πολλῆς αἰδᾶς καὶ τύχης ric ἂν τύχῃ 
Her. 461. ὡς τύχω μαντευμάτων 

Hel. 145. ijv τύχω σωτηρίας ib. 1307. 
πρὶν αἰσχρῶν μὴ kar ἀξίαν τυχεῖν 
Hec. 374. κακῶν ἐρᾷς τυχεῖν 1Ὁ. 

1280. ὥσϑ᾽, ἃ βόλομαι, τυχεῖν Ph. 
999. συγγνώμης τυχεῖν Hip. 1326. 
παίδων γνησίων τυχεῖν 10. 1455. 
ὡραίων τυχεῖν Sup. 170. βασιλικῶν 
λέκτρων τυχεῖν 'Tr. 259. ϑεῶν ἀμει- 
γόνων τυχεῖν Her. 352. εὐκλείας τυ- 

χεῖν Her. F. 1385. παρὰ τοῖς ἔπειτα 
ἀνϑρώποις Aóya τυχεῖν Epist. IV. τί- 

γος πότμϑ τυχών; Hec. 778. κοινῆς 
τραπέζης πολλάκις τυχὼν ἐμοὶ 10. 
793. τυχὼν, ὅσων δεῖ ib. 790. ἄλλα 
τυχὼν σωτῆρος Al. 669. vóse μή- 
ποτ᾽ ἐς πάτραν τυχὼν lph. T. 535. Τύμπανον. 
cf. Hec. 541. ἥβης τυχὼν Tr. 1168. 
λευσίμα δίκης τυχὼν Bac. 356.  àv- 
δρὸς ἀνοσίε τυχὼν ib. 613. εὐβελίας 
τυχόντα τῆς ἀμείνονος Her. 111. δο- 

ρὸς ποία τυχών; Her. F. 540. ἐρη- 
μίας τυχὼν Ἐ]. 810. τίνος ϑεῶν βρο- 
τῶν τε πρευμενᾶς τυχών; Dan. 9. 

ὑπὲρ τύμβε φανεὶς Hec. 37. 
τύμβῳ φίλον πρόσφαγμα ib. 41. τύμ- 
s κυρῆσαι ib. 50. cf. El. 288. ὑπὲρ 
ἄκρας τύμβα kopvóác Hec. 94. rà» 
᾿Αχίλλειον τύμβον ib. 128. μὲ πρὸς 
τύμβον πόρευσον πατρὸς ΟΥ. 794. 
πρὸ τύμβε (i. e. ante mortem) σ᾽ 

ὁρῶσα ib. 1018. τὸν γέροντα τύμβον 
(de sene homine) Med. 1209, cf. 
Her. 168. τύμβον κατόψει ξεςὸν AI. 
839. τύμβϑε τάφρον ἐς κοίλην ib. 900. 
τύμβον ἱερὸν Sup. 981. ἐπεί μοι 
τύμβος 8 χωσϑήσεται Iph. A. 1443. 
cf. Iph. T. 702. τύμβῳ τέτακται προσ- 
πολεῖν ᾿Αχιλλέως Tr. 264. ὄρυγμα 
δεινὸν τύμβε Hel. δ54. τύμβος ἠτι- 
μασμένος El. 823, πολλῶν μέτα τύμ- 
βον κοινὸν ἔλαχον Er. fr. 1. 88. τύμ- 
βῳ εδεὶς πιτὸς ἀνϑρώπων φίλος Fr. 

inc. LXXXIV. τύμβες ἀνασπῶν 

Med. 1381. etc. 
αἴρεσϑε τἀπιχώρια---τύμ- 

πανα Bac.59. βαρυβρόμων ὑπὸ τυμ- 
πάνων lb. 156. τυμπάνων ἀλαλαγμοὲ — 
Cy. 65. τυμπάνων ἀράγματα ib. 204. 
τύμπανα λάβετε βυρσοτενῆ Hel. 1363. 
κατάρχεται χόρευμα τυμπάνων ἄτερ 
Her. F. 889. τυμπάνων ιἰάκχοις Pal. 
finiVed. 
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Τυνδάρειος. τὸν Τυνδάρειον ὅρκον Iph. 
Α. 391. οἱ Τυνδάρειοι κόροι Hel. 136. 
τῆς Τυνδαρείας Svyarpóc Or, 374. et 
Iph. T. 5. $ Τυνδάρειος παῖς Or. 
1512. cf. Iph. A. 1532. ὦ Τυνδά. 
peto ἔρνος "Tr. 761. Τυνδάρειον ὄνο- 
μα Hel. 501. 

Τυνδάρεως, pater Castoris et Pollucis, 
Helena et Clytoemnestrie, in Or. Iph. 
A. Hel. et El. frequentissime occur- 
rit, 

Τυνδαρίδαι, filii Tyndarei, Castor et 
5» Pollux. Or. 1089. Hel. 1513. et El. 

1295. 
Tvvóapic, filia Tyndarei, interdum 
παῖς Yel κόρη additur: 1) Helena. 
Hec. 269. Or. 1154. et 1424. An. 
899. Iph. A. 61. 1335. et 1418. Tr. 
34. Hel. 479. 620. 1195. et..1562. 
2) Clytzemnestra. Hec, 1278. Or. 
824. Iph. T. 806. et 1319. El 4d8. 
60. 481. et 806. 

Τύπος. ὡς ἡδὺς ἐν πόρπακι σὸς κεῖται, 
τύπος 'Tr. 1196. ὄφεος ἀλλάξει ró- 
πὸν Bac. 1329. νέων βραχιόνων ἔδει- 
ξεν ἡβητὴν τύπον Her. 858. σιδη- 
ρονώτοις ἀσπίδος τύποις Ph. 1137. 
τύποι σφενδόνης χρυσηλάτα Hip. 862. 
χρυσοκολλήτοις τύποις Rh. 305. χρυ- 
σέων ἕοάνων τύποι Tr. 1074.. γρα- 
πτὸς ἐν αἰετοῖσι προσβλέπων τύπος 
Hyp. fr. XI. 2. 

Τύπτειν. διανταῖος ἔτυπεν ὀδύνα με 
Ion. 766. τυπτόμενος Cy. 641. εἰς 
καιρὸν τυπεὶς An. 1121. πλευρὰ φα- 
σγάνῳ τυπεὶς ib. 1151. 

Τύπωμα μορφῆς Ph. 165. 
Τυραννεῖν Ph. 563. et δ64. γέα τυ- 
βαννεῖ Med. 967. τυραννεῖν ἡδὺ τοῖσι 
σώφροσιν ; Hip. 1013. τυραννεῖν τῶν 
“κακιόνων Fr. inc, XXXIX. 6. et Fr. 
inc. B. 47. 7. πρὶν τυραννῆσαι xSo- 
νὸς Her. F. 29. ᾿ἀνδρὸς ὑπ᾽ io9A6 
καὶ τυραννεῖσϑαι καλὸν Eg. fr. VI. 
l'upavvebew. τυραννεύων X3ovóc Hel. 
792. γαίας rvpavveógscw δικαίως 
El. 877. 
"upavvukóc. δόμος τυραννικὸς Med. 
740. ἐκ τυραννικῶν δόμων Hec, 55. cf. Or. 1356. Ph. 205. et Hel. 1186. 
εἰς ϑρόνες τυραννικὲς Ion. 1572. τυ- 
ραννικαὶ ςέγαι An. 883. λῆμα τυ- 
βαννικὸν Med. 348. τυραννικόν τι 
πόλλ᾽ ἐφίεσϑαι λέγειν Dic. fr. III. 
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πρὸς δώμασιν τυραννικοῖς Peliad. fr, 
l. 

Τυραννὶς Or. 1156. ἔχει τυραννίδ᾽ ab- 
τὸς Ph. 486. cf, v. 509. ὁ παρήσω 
τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίδα ib. 526. 
víQoc πέρι κάλλιτον ἀδικεῖν ib. 527. 
τί τὴν τυραννίδα---τιμᾷς ὑπέρφευ ib. 
552. κίνδυνος ἀπὼν κρείσσω ζίδωσι 
τῆς τυραννίδος χάριν Hip. 1020. δῶ- 
pa ναίειν ὄλβιον τυραννίδι Al. 987. 
ἤβησας ἐν τυραννίδι ib. 657. δεδοικὼς 
τῆς τυραννίδος πέρι Sup. 440, σῆς 
τυραννίδος χάριν Iph. T. 681. - τάξαι 
μισϑὸν, πλὴν ἐμῆς τυραννίδος Rh. 
165. ἐ σῆς ἐρῶμεν πολυόχε τυραννί- 
δὸς 10. 166. μικρᾶς ἐκ τυραννίδος ib. 
400. πολλῆς ἄρχω τυραννίδος ib. 484. 
᾿Ασιάδ᾽ Εὐρώπης 8 ὅρες τυραννίδ᾽ ἕξειν 
αν ΟῚ Ὁ, ὁ τυραννίδι ib. 934. τῆς 
icoSéa τυραννίδος ib. 1169. Κάδμος 
τυραννίδα IIey3ei δίδωσι Bac. 432. ὁ 
τυραννίδ᾽ ὥστε βαρβάρων ἔχω Her. 
424. τυρανγίδος τῆς μάτην αἰνεμένης 
&- T. X. lon. 621. τῆς πάλαι κυρῶ 
φίλα τυραννίδος ib. 710. ᾿Ασιήτιδος 

τυρα »- 

τυραννίδος ὄλβος Her. F. 644. ἀξίως 
τυραννίδος (Ἐη]. fr. XX. 9. τυραννὶς 
εἶναι ϑεῶν βίος νομίζεται Ar. fr. IX. 
1. o? τυραννίδι χαίροσιν Aug. fr. VII. 
Ι. ἡμεῖς àv ἀνδρῶν εἴχομεν τυραν- 
vía Dan. fr. VIII. 4. 2 μεγίΞξης 
ὀλβίας τυραννίδος Dic. fr. XIV. 7 
μεγάλη τυραννὶς ἀνδρὶ τέκνα καὶ γυνὴ 
CEd; fr. IX. 1. ἡ τυραννὶς πάντοϑεν 
τοξεύεται δεινοῖς ἔρωσιν Fr. fal. cit. 
IL. 1. 5$ τυραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ 
Fr. inc. XLV. τυραννὶ, Dap(ápev 
ἀνδρῶν φίλη Fr. inc. B. 34. 2) plur. 
δίπτυχοι τυραννίδες An. 473. ὑμᾶς 
τριπτύχοις τυραννίσι πατὴρ ἐπύργε 
Her. F..474.. ὅτε τυραννίδες χωρὶς 
πόνα γένοιντ᾽ àv Ix. fr. III. 2. 

Tépavvoc Or. 1168. Ἔρωτα, τὸν ró- 
pavvov ἀνδρῶν Hip. 538. cf. And. fr. 
MEL 1: τύραννον Bióvev kazakra- 
vov Al. 1025. — X9sv£Ae τυράννῳ 
παιδὶ ib. 1153. σεμνῷ τυράννῳ Καὸ- 
μείων Sup. 384. τίς γῆς τύραννος ; 
ib. 399. cf. v. 404. et Dan. 4. et 61. 
SÜ£v rvpávye Ovauevésepoy πόλει Sup. 
429. τύραννον ᾿Ασιάδος πολυσπόρε 
Tr. 743. Μυκηναίῳ πονῶν τυράννῳ 
ΗΕ /BV388:« u0e2 τοῖσι πολλοῖς τὸν 
τύραννον ἁνδάνειν Antig. fr. III. τύ- 

4G 
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pavroc λαμπρὸς Plis. fr. I. δ. λέχη 

τἀμὰ, --- τυράννων πρόσϑεν ἠξιωμένα 
Hec.366. ἅπερ ἔδρακον ἐν δόμοις τυ- 
ράννων Or. 1456. τυράννοις ἐκποδὼν 

μεϑίξασο Ph. 40. δεινὰ τυράννων 
λήματα Med. 119. εἰς rvpárvec ἄν- 

ὃρας ἐξαμαρτάνειν ib. 308. et ἀνδρῶν 

τυράννων κῆδος λαβεῖν ib. 700. φῦ- 
ναι rvpávvec παῖδας lb. 597. cf. An. 

201. et 666. ὄτε σὺ τυράννων ἔσχες 

ἃ» δόμων ἕδραν An. 303. cf. Hel. 523. 
οἱ περὶ τυράννες καὶ πόλεις ὑπηρέται 

Tr. 4206. μακαρίων ὀψόμενοι τυράν- 
vov φάσματα El. 710. σοφοὶ τύραν- 
vot τῶν σοφῶν συνϑσίᾳ Fr. inc. XLIV. 

2) τύραννος, ἣ Hec. 809. Πειϑὼ, τὴν 
τύραννον ἀνϑρώποις μόνην ib. 810. 
γήμας τύραννον Med. 877. τῇ τυ- 

ράννῳ νύμφῃ ib. 957. cf. v. 1066. 

1125. et 1356. ἄϊες---τᾶς rvpávve 

πάϑεα μέλεα ϑρεομένας Hip. 363. 
Πριάμβ τύραννον ἑςίαν ἀφικόμην An. 
3. τύραννος Φρυγῶν ib. 205. ἔςι τις 
ἐν δόμοις τύχη τύραννος Hel. 485. ἐμὰ 

τύραννος lon. 078. ἵνα δίκη τύραννος 
ἢ γένες βροτείε Sis. fr. 1.6. 3) neutr. 
τύραννον δῶμα Hip. 848. ἦμεν τύραν- 
vot, κεὶς τύρανν᾽ ἐγημάμην Tr. 474. 

Τύρευμα. ἐκφέρετε νῦν τυρεύματα Cy. 

161. 8 σπάνια rvpsópara ib. 189. 
τευχέων ἐξελὼν τυρεύματα El. 496. 

Τύριος. Κάδμος Τύριος Ph. 642. τῆς 
Τυρίας Εὐρώπας Cret. fr. IT. 1. Τύ- 

ριον οἴδμα Ph. 210. 
Τυρὸς ὀπίας Cy. 136. τόν γε τυρὸν 
ἤσϑιον ib. 282. τυροῖσι ζῶσι ib. 122. 
πλήρωμα τυρῶν ib. 208. τεύχη τυρῶν 
συμμιγῆ ib. 225. 

Τυρσηνικός. Τυρσηνικῆς σάλπιγγος 
ἠχὴ Ph. 1386. cf. Rh. 988. et Her. 
830. γένος Τυρσηνικὸν Xgysóv Cy. 11. 

Τυρσηνὶς Σκύλλα Med. 1342. 
Τυρσηνὸν πέδον Med. 1359. 
Τύφειν. τυφέτω Cy. 655. τυφέσϑω 
Κύκλωψ ib. 651. . τύφεται Ἴλιον Tr. 

146. τυφομένα (dor. pro évm, sc. 
χϑὼν) Hec. 478. δόμων ἐρείπια vv-| 
φόμενα Bac 8. 

Τυφλύπϑο. πόδα τυφλόπϑον Ph. 1543. 

Τυφλός. ὄψει νιν ὄντα τυφλὸν, τυφλῷ, 
ςείχοντα---ποδὲ Hec. 1050. cf. Ph. 
841. 1095. 1534. et 1610. Cy. 492. 
669. 670. et 702. et Fr. inc. LXXXI. 
2. ὄλβος αὐτοῖς τυφλὸς συνηρεφεῖ 

TYXH 

τυφλὰς ἔχεσι τὰς φρένας Phaé&th. fr. 

V.3. 4. τυφλὴν χέρα Ph. 1698. τυ-- 
φλὴν ὄψιν Cy. 098. τυφλὸν φέγγος 
Hec. 1067. ὄμμα τυφλὸν ib. 1117. 
καὶ τῶτο (sc. βάκτρον) τυφλὸν lon. | 
744. τυφλοῖς ὁρῶντας Srácac τοξεῦ- | 
μασιν Her. F. 199. 

Τυφλᾶν. Obríc μὲ τυφλοῖ βλέφαρον 
Cy. 669. λαβοίμην r& rvóX8vroc ὄμ- 
ματα δαλξ ib. 468. ὄψιν τυφλώσας I 
Ph. 771. τυφλὅμαι φέγγος ὀμμάτων | 
Hec. 1035. 

Τυφὼς Ph. 1161. τρισωμάτες τυφῶνας 
Her. F. 1272. 

Τύχη. ὦ τῆς ἀώρο àSMac τύχης Hec. 

425. πρὶν αἰσχρᾷ περιπεσεῖν τυχῇῃ 
τινὶ ib. 408, εἰ μὴ τὴν τύχην αὐτὴν 
λέγοις ib. 786. ὅπη τράπωμαι τῆς 

τύχης, ἀμηχανῶ Or. 654. ἀναγκαίως 
ἔχει δόλοισιν εἶναι τῆς τύχης 10. 718. 
ἐάν τι τῆς τύχης ἐγὼ σφαλῶ Ph. 705. 
παρελϑὼν τὴν πεπρωμένην τύχην ΑΙ]. 
098. τὸ τῆς τύχης ἀφανὲς, οἵ προβή- | 

σεται ib. 788. τύχῃ φρονεῖν An. 828... 
πιέζειν τὴν τύχην λίαν Sup. 249. ἐξε-. | 

πλήσσϑ τῇ τύχῃ τῇ τῶν ϑεῶν Iph. A. 

951. μὴ ἐκβάντας τύχης Iph. T. 907. 

τρεῖς μία τύχη τς φιλτάτες ἔχει ib. | 

1065. ὅταν τις ἡμῶν δυστυχῆ λάβῃ. | 
τύχην Tr. 471. cf. Her. 714. εἰς μίαν 

| ἀποβλέπων τύχην Hel. 274. ἐσώϑην 
ἀνελπίΞξῳ τύχῃ ib. 419. ἔςι τις ἐν δό- 

pow τύχη τύραννος ib. 485. εἰ---τῆς 
τύχης εὐδαίμονος τύχοιτε ib. 705. μιᾷ 
πληγέντες ἀϑλίῳ τύχῃ Her. F. 1393. 

τύχη γυναικῶν tic γάμες El. 1100. 
ὁ τῆς τύχης παῖς κλῆρος Fr. inc ἢ 
CXLII. 2) ἅογ. τύχα. τίνα τύχα 
εἴπω; ΟΥ. 154. τύχαν βαρύποτμο 
Hip. 826. ϑανάσιμος τύχα ib. 840. 

ἐμοὶ ἀβίωτος βία τύχα---εἴη τυχεῖν 
ib. 868. τύχα δυσπάλαιςος ΑΙ. 892. 

τύχα μοι ξυνάπτει ποδὸς Sup. 1018... 
σὲ τύχας μάκαρος σεβόμεϑα Iph. T. | 
646. δαίμονος τύχα βαρεῖα Rh. 728 
οἰκτρὰ τύχα Tr. 584. τὰν χϑόνιον | 
ἔχει τύχαν; Hel. 351. 3) plur. ἐκ 
ὀνειδίζω τύχας Or. 4. δειναὶ τύχαι | 

Med. 198. et Ion. 1502. ἐπειδὴ περι 
πετεῖς ἔχεις τύχας Án. 983. κοινὰς — 

τὰς τύχας ἡγόμενος Sup. 226. ἥκο- 
μεν εἰς ἀναγκαίας τύχας Iph. Α.5}1. 
ἐπὶ εὐμήκεις ἥκϑθσι τύχας ib. 595. τὰς 
mpocavAe(ec τύχας Rh. 273. πλέεσα 
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τύχαισιν Tr. 104. ἐπὶ πατρὸς ἐμᾷ 
μακαριωτάταις τύχαις lb. 327, τοῖς 
τρόποις αἱ τύχαι πηδῶσι ib. 1205. ὡς 
ἐφήμεροι τύχαι Her. 866. ἀνελπίςοις 
τύχαις lel. 1157. ἐδεὶς ϑνητῶν ταῖς 
τύχαις ἀκήρατος Her. F. 1314. καὶ 
τὰς σϑένοντας καϑαιρᾶσιν τύχαι ib. 
1390. 
301. τὰς δαιμόνων τύχας (fortunas 

' YT 

à diis immissas) /Eol. fr, XVIL 1. 
ὡς σοὶ τὰς τύχας ἀσϑενεῖς ἔδωχ᾽ ὁ 
δαίμων And. fr. XV. 1. βρότειαι πη- 
μάτων ócat τύχαι Antiop. fr. XXI. 1. 
ἐξυπηρετεῖν τύχαις οἷοί τε Aut. fr. III. 
7. ὀρϑαῖς ἐν τύχαις βεβηκότα Fr. inc. 
LXV LII. 1. etc. 

τύχας βαρείας τὰς ἐμὰς ἘΠ. [Τῳδὲ, adverb. ita, hoc modo. Her. F. 
665. 

qu 
"Yáóec, nom. sideris. Ion. 1156. ct El. 
468. 

Ὑακίνϑινα ἄνϑεα Iph. A. 1298. 
Ὑάκινϑοο. κώμοις Ὑακίνϑα [16].]485. 
Ὑβρίζειν. ὅτοί μ’ ὑβρίζεσ᾽, ὧν πόλις 
τανῦν κλύει ΟΥ. 436. ὅδε εἰς ἡμᾶς 
ἡ Πράξεν ΠΡ: 623. | τόνδ᾽ ὑβρίζεις 
πατέρα; ib. 1688. ἄγαν μ᾽ ὑβρίζεις 
Al. 682. κακοῖσιν ὅταν δαίμων διδῷ 
καλῶς, ὑβρίζοσι Sup. 464. ὕβριν 
ὑβρίζεις ἐπὶ Sav&ci τοῖς ἐμοῖς Her. 
F. 708. Hsec dictio, ὕβριν ὑβρίζειν, 
legitur quoque Sup. 512. Iph. A. 961. 
Hel. 791. et ὕβρεις ὑβρίζειν Bac. 247. 
et Her. F. 741. et in pass. ὕβριν 
ὑβρισϑεὶς Bac. 1296.: ὕβριζε (m- 
perat.) Med. 603. et Her. F. 201. óc 
ὑβρίζῃ Sup. 235. εἰς πατρῴαν ἄλοχον 
ὑβρίζειν Hip. 1078. εἰς ἐλευϑέρες 
ὑβρίζειν An. 435. τὸν γέροντα ἐδεὶς 
ὑβρίζειν ἤϑελε Bac. 1310. ὀλβίων 
ἀνδρῶν τέκνα ὑβρίζειν El. 46. cf. v. 
257. νεκρὲς ὑβρίζειν ib. 902. ὑβρί- 
ζῶν ἀνταπώλετο Sup. 743. cf. Her. F, 
313. χαίρεις ὑβρίζασ᾽ εἰς ἐμὲ Hec. 

.1257. λῆξον ὑβρίζεσα Hip. 474. 
ὕβριζε (imperf.) Sup. 743. ἐν τοῖς 
᾿Αλεξάνδρε ὕβριζες δόμοις "Tr. 1020. 
€f. El. 947. ὃς εἰς ἔμ᾽ ὕβρισε An. 
995. ἢ πὸ νοσϑντας--ὕβρισεν δόμες 
Iph. T. 930. τίνος σ᾽ ὅνεχ᾽ ὕβρισ᾽ 
Αἴγισϑος τάδε; El. 266. τὰς συμφο- 
pàc τῶν κακῶς πεπραγότων d πώποϑ᾽ 
ὕβρισα And. fr. XXI. 2. τόδ᾽ ὕβρισμ’ 
ἐς ἡμᾶς ἠξίωσεν ὑβρίσαι Her. 18. 
ὑβρίζομαι πρὸς ἀνδρὸς Med. 255. με- 
μηχανημένως ὑβριζόμεσϑα Ion. 810. 
ταῦτ᾽ ἀπὼν ὑβρίζεται El. 331. πρὸς 
ὑμῶν ὑβριζόμην Bac, 1345. ὡς ὑβρί- 

Ὕβρισμα. 

σμεϑα Cy. 661. & σημεῖ᾽ ἔχων ὑβρι- 
σμένα Ph. 1119. τὲς ὑβρισϑέντας 
γάμος Ἑλένης Iph. T. 13. ἐκ oio 
ὑβρισϑεῖσάν με; Tr. 69. τὸ σὸν 
ἄγαλμα---ὑβρισϑὲν Sup. 633. 

Ὕβρις Med. 1366. Hip. 474. et Rh. 
917. ἐφ᾽ ὕβρει λέγεις τάδε; Or. 1581. 
cf. Ph. 1586. ὕβρις ὃς ἀπώλεσεν 
Sup.495. ἀϑάνατον Ἥρας μητέρ᾽ εἰς 
ἐμὴν ὕβριν Bac. 9. ἀΐεις 8X ὑσίαν 
ὕβριν ib. 374. φονία ἀνδρὸς ὕβριν 
κατάσχες ib.555. ἀκέσας σὴν ὕβριν 
Her. 281. πικρῶν γάμων ὕβριν Ion. 
907. ὡς ὕβριν δείξωμεν Αἰγίσϑε ϑεοῖς 
ΕἸ]. δὅ8. ὕβριν τίκτει πλῦτος Hip. fr. 
X. cf. ejusd. fr. XI. 2. iva δίκη--- 
τὴν ὕβριν δόλην ἔχῃ Sis. fr. 1. 7. 
ἔσχε ὕβρεις ἀνδρὸς Her. 924. ὕβριν 
et ὕβρεις ὑβρίζειν vid. ὑβρίζειν. 

ὕβρισμα ϑέμενος τὸν "Aya- 
μέμνονος γόνον Or. 1038. ὡς ἀπαν- 
τλοῖεν χϑονὸς ὕβρισμα ϑνητῶν ib. 
1042. ὕβρισμα Βακχῶν Bac. 778. 
τόδ᾽ ὕβρισμ᾽ ἐς ἡμᾶς ἠξίωσεν ὑβρίσαι 
Her. 18. τετρασκελὲς ὕβρισμα Her. 
F. 18]. ὑμᾶς πολεμίοις ἐθρεψάμην 
ὕβρισμα ib. 459. τάλαιν᾽ ἐγὼ cvy- 
γόνα ὑβρισμάτων Ph. 1732. τῶνδ᾽ 
ἄποιν᾽ ὑβρισμάτων μέτεισι Διόνυσός σε 
Bac. 516. 

Ὑβριτὴς An. 978. μισεῖ ὑβριτὴν λαὸν 
ἀμφὶ 

ταῦροι 

Sup. 728. ὑβριταὶ ib. 575. 
νάρϑηκας ὑβριτὰς Bac. 113. 
ὑβριταὶ ib. 742. 

Ὑγίεια. δόξαν τόδ᾽ ὑγιείας ἔχει ΟΥ, 
285. τῇ ὑγιείᾳ πολεμεῖν Hip. 263. 

Ὑγιής. τὰς πρὶν φρένας ἐκ εἶχες ὑγιεῖς 
Bac. 940. ὑγιὲς εὐνατήριον Or. 589. 
μηδὲν ὑγιὲς λέγειν Fh. 209. cf. An. 
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449. et 953. Bac. 262. Cy. 258. Hel. 
/52. Melan. fr. XXVI. 5. Phry. fr. 
XII. 1. et Rha. fr. II. 5. 

"Yypaívew. ὃς---ὑγραίνει γύας Hel. 3. 

βλέφαρον ὑγραίνω δάκρυσιν ib. 679. 
cf. Ion. 249, πηγαῖσιν ἐκ ὑγραίνϑσιν) 
πόδας Er. fr. XIII. 2. 

Ὑγροβόλος. ὑγροβόλες «ayóvac νοτίας 
Chry. fr. VII. 3. 

'"Yypóc. ἀν᾽ ὑγρὸν ἂν πταίην αἰϑέρα 

Ion. 796. ὁ ὑγρὸς ὄμβρος Sis. fr. I. 
36. ὅροις ὑγροῖσιν Ion. 295. ὑγρὰν 
χέρα Phoen. 1448. ὑγρὰν κόνιν ib. 
1658. ὑγρὰν ποντίαν ξυμπληγάδα 
An. 795. ὑγρὰ ταγὼν Sup. 81. κρᾶ- 
σιν ὑγρὰν Phaéth. fr. VII. 2. ὑγρὰ 
μήτηρ St. fr. III. 3. ὑγραῖς ῥανίσι 
lon. 105. ὑγραῖς £v ἀγκάλαις Fr. inc. 

I. 2. βότρυος ὑγρὸν πόμα Bac. 279. 
ὑγρὸν. δάκρυ lon. 1369. δ ὑγρῶν 
κυμάτων Iph. A. 948. cf. Pol. fr. I. 6. 
ὑγροῖσι κλυδωγίοις ἁλὸς Hel. 1225. 

"Yypórgc. ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν Ph. 1262. 
"Yópa. γραφῇ ὕδρας Ph. 1143.  Aep- 
ναῖον "Yópav ἐναίρει---ὁ Διὸς παῖς 
lon. 191. cf. Her. F. 152. 421. 579. 

1188. et 1275. ὕδρας λέοντάς τ᾽ £a- 
πολλύναι Her. 950. 

"Yópaívaw. γᾶν, àv ὑδραίνει Κρᾶϑις 
Ἴν.. 99. ᾧ τάσδε χοὰς μέλλω--- 

ὑδραίνειν Iph. 'T. 162. ὕδραινον αὖ- 
τὸν, ὡς ϑανόμενον ib. 54. πατέρα, 

λετρὰ πανύξταϑ᾽ ὑδρᾳνάμενον χροὶ El. 
Toy 

"Yópsóew. Πειρήνας ὑδρευσομένα (dor. 
pro évg) Tr. 205. 

Ὑδρηλός. κρωσσὲς ὑδρηλὲς Cy. 89. 

sayórvac ὑδρηλὰς Sup. 206. 

'Yópyoóc. στέργειν ὑδρηροῖς ποτοῖς Del. 

fr. XVII. 6. 
Ὑδρηχόος. πώματος vOpgxós Fr. inc. 
XIV.29. 

Ὑδροειδὴς Rh. 353. 
Ὑδρόεις. τὸν ὑδρόεντα Εὐρώταν Hel. 

355. 

"Yópóxvroc. κρήναισι παρ᾽ ὑδροχύτοις 
Cy. 66. 

"YOop. Δίρκης ὕδωρ Ph. 133. et 371. 
cf. v. 648. KasaAíac ὕδωρ ib. 230. 

Δέρνης ὕδωρ 10. 616. σεμνὸν ἀμφὶ 
Πειρήνης ὕδωρ Med. 69. cf. Tr. 207. 
'DOkcav8 ὕδωρ τάζασα πέτρα Hip. 121. 
"Hprar8 ὕδωρ 10. 787. Ἴσμηνβ ὕδωρ 
Sup. 383. et Bac. 5. Καλλίχορον 

YMEN 

ϑεᾶς ὕδωρ λιπᾶσαι Sup. 619. cf. Her. 
F. 786. ἀμφὶ τὸ λευκὸν ὕδωρ Iph. Α. 
1294. cf. Hel. 1352. ὕδωρ κύκνειον 
Iph. T. 1108. ἐκφυγὼν λίμνης ὕδωρ 
(sc. Acherontem) Tr. 442. φάραγγες 
ὕδατι χειμάῤῥῳ ῥέδβσαι ib. 449. ὃρο- 
σώδης ὕδατος voric Bac. 704. δινῶεν 
ὕδωρ ποταμῶν Cy. 40. κυανοειδὲς 
ἀμφ᾽ ὕδωρ ἔτυχον Hel. 179. νοτερὸν ὦ 
ὕδωρ βάλλων ἴοπ. 149. ἐκ κρωσσῶν | 
ὕδωρ ἔπεμπε ib. 1178. Ne(Ae λιπὼν 1 
κάλλιξον ὕδωρ Ar. fr. IT. 2. «Aécioy 
ὕδωρ Dan. fr. X. 3. ὕδατι χλωρῷ 
περικλυζόμενον ᾿Ακροκόρινϑον Fr. inc, — 
XCIV. 1. τὸν καλλίξτων ὑδάτων ca- 7. 
τέρα, ᾿Απιδανὸν Hec. 452. cf. Bae; 
574. Ποσειδωνείοις ᾿Αμυμωνείοις ὕδα- 
σι Ph. 196. καϑαρῶν ὑδάτων πόμα 
Hip. 209. ὕδασι ποταμίοις χρόα ἐλέ- 
caro Al. 157. πόλιν, ἀγχιάλων ὑδά-. 
των τροφὸν lph. A. 169. 
ὑδάτων Iph. T. 1192. 
Typ ὑδάτων ib. 1242. 
διάβροχον Bac. 1049. ποτάμιον xsüp 
ὑδάτων Hel. 1320. δ ἢ 

Υἱεύς. τὸς Kparíve υἱεῖς Epist. II 
ὅτι σώσαιμι αὐτῷ τὰς υἱέας Epist. III. 

Υἱός. Μυγδόνος υἱὸν Rh. 539. ἢ 
épóc υἱὸς κάλλος ἐκπρεπέξατος ΤΥ. 

987. Φλεγύϑ υἱὲ Ix. fr. ΓΝ. σὺν 
τοῖς Διὸς υἱοῖς Or. 1689. 

Ὕλαγμα. κυνῶν ὑλάγματα Iph. T) 
298. 

Ὑλάεις. ἀν᾽ ὑλάεντα νάπη Hel. 1819. 
Ὑλακτεῖν. ἄμασ᾽ ὑλακτῶν Al. 763. et 
Fr. inc. CXLVII. 2. 

Ὕλη. χλωρὰν ἀν᾽ ὕλην Hip. 17. 992 
ρᾷν καϑ' ὕλην Κύπριν Bac. 687. ὕλης 
ἐν βαϑυξύλῳ φόβῃ. ib. 1136... £v ὕλῃ 
δυσευρέτῳ ib 1219. 42) dor. ὕλα. 

ἸἸδαίαν ὕλαν Hec. 631. εἶμι πρὸς 
ὕλαν Hip. 215. καϑ' ὕλαν ὀρέων An. 
850. Πηλιάδα καϑ᾿ ὕλαν Iph. A; 
1048. σκιαροκόμα ἐν ἔρνεσιν ὕλας 
Bac. 874. & 

Ὕλλος, filius Herculis. Her. 45. et 58- 
pius. 

Ὑλοκόμον νάπος Án. 283. 
Ὑλεργοὶ Her. F. 241. | 
Ὑλοφορβοὶ Iph. T. 261. uu. 
Ὑμέναιος, a) deus nuptiarum. Tr. 8511. 
314. 322. et 335. et Her. 917. ΟἿΣ 
cantus nuptialis. Iph. A. 1036.. 6) 
nuptie ipse. Iph. A. 430. 437. et 
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624. Tr. 774. Hel. 728. et 1451. et 
"ἄρῃ. 1475. 2) plur. ὑμέναιοι, cantus 
Omuptiales et nuptiz ipsa. ἰδίοισιν 
ὑμεναίοισι, k&yi σώφροσιν Or. 557. 
καλοῖσιν ὑμεναίοισιν 1b. 1210. 'Ap- 
μονίας εἰς ὑμεναίας ἤλυϑον θρανίδαι 

; Ph. 829... óovíow ὑμεναίοις Hip. 552. 
ὦ τλᾶμον ὑμεναίων ib. 554. συρίζων 
᾿ποιμνήτας ὑμεναίες Al. 580. ) σὺν 
ὑμεναίοις ib. 919. et ξὺν ὑμεναίοισίν 
Iph. A. 693, ὑμεναίων γόος ἀντίπα- 
Aoc Al. 995. εὐναὶ δικαίων ὑμεναίων 

- Sup. 1026. παιδὸς δαίσομεν ὑμεναίες 
Iph. A. 123. Πηλέως vuevatac ib. 
1079. ᾿Αργεῖαί vuv ὑμνᾶσιν ὑμεναί- 
οισιν lph. T. 867. εἰς ποῖον ἦλϑες 
οἶκον ὑμεναίων μέτα ; Bac.1272. ἣν 
πάντες ὑμεναίοισι---συνηλάλαξαν Her. 
F. 10. 

Ὑμὴν, i. q. Ὑμέναιος, deus nuptiarum. 
Tr. 314. et 331. 

Ὑμνεῖν. μᾶσαν, τὰν ἐν μολπαῖς ἀΐδας 
ὑμνεῖ Iph. T. 188. ᾿Αργεῖαί γιν ὑμ- 
γϑσιν ὑμεναίοισιν ib. 367. ὑμνεῖ πο- 

᾿λυχορδοτάτᾳ χήρυϊ---ἀηδονὶς Rh. 548. 
παιᾶνα----ὑμνϑο᾽ ἀμφὶ πύλας Her. F. 
688. ἐμὲ ὑμνῶν Epist. ITI. λήξεσιν 
—ràv ἐμὰν ὑμνεῦσαι (pro ὑμνὅσαι) 
ἀπιτοσύναν Med. 423. ᾿Ορφέως κἀλ- 
Mov ὑμνῆσαι μέλος ib. 543. τὸν γᾶς 
ἐνέρων τ᾽ ἐς opóvav μολόντα---ὑμνῆ- 
σαι ϑέλω Her. F. 355. Αρτεμιν βρο- 
τοὶ ὑμνήσεσι Iph. T. 1457. ϑρήνοις 
σ᾽ ὑμνήσομεν Rh. 976. Μδσα, ἥτις 
ὑμνήσει κακὰ Tr. 3885. Διόνυσον ὑμ- 
νήσω Bac. 72. πέλεκυν ὃχ ὑμνήσομαι 
Ἴτ. 561. ἐκ ἂν ὑμνήϑημεν ἂν Μέ- 
σαις ib. 1244. πάλαι ὑμνηϑὲν Ph. 
44]. ἔγνϑεν Δωρὶς ὑμνηϑήσεται πόλις 
Ion. 1590. 

"Yvootóc, ὃ, Sup. 180. 5, Rh. 651. 
Ὕμνος. ἐπεὶ ἀντάχησαν ὕμνον ἀρσέ- 
νων γέννᾳ Med. 427. ὕμνον ᾿Ασιήταν 
Iph. T. 179. ὕμνες ἐπὶ ϑαλίαις--- εὕ- 
porro Med. 192. Αρτεμιν τιμῶν ϑεὸν 
ὕμνοισιν Hip. ὅ6. τὴν κόρην Δήμη- 
τρος ---ὕμνοισι κηλήσαντα ΑἹ. 360. 
ἐν ἀλύροις ὕμνοις ib. 449. τεκτόνοιν 
ὕμνοισιν ἐργάταιν An. 477. vid. not. 
τερπνῶν ὕμνων ἀπολαύειν Iph. T. 454. 
καινῶν ὕμνων góàv Tr. 512. ὕμνοισι 
χορὸν Hel. 1361. ἰαχᾶς ὕμνων Ion. 
499. vid. not. ὕμνες εὐαχήτες 10. 
884. ἀείδεϑ᾽ ὕμνοις ἁμέτερα λέχεα 
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ib. 1091. τὸ εὖ τοῖς ὕμνοισιν ὑπάρχει 
Her. F. 695. 

"Yuveótiv. Φοῖβος ὑμνῳδεῖ βροτοῖς 
lon. ὁ 

Ὑμνῳδία. τίν᾽ ἔχρησας εἰς ὑμνῳδίαν 
d μακαρίαις ὑμνῳδίαις Hel. 

50. 
Ὑμνφῳδός. ὑμνῳδὲς κόρας Her. F. 394. 
"Ymáyew. ὑπάγει p^ ὁ χόρτος εὔφρων 
ἐπὶ κῶμον Cy. 505. τίν᾽ ὑπάγεις μ᾽ 
εἰς ἐλπίδα; Hel. 832. ὕπαγ᾽ ὦ, 
ὕπαγε Ογ. 82. o c ὑπήγαγον An. 
429. εὖ μ᾽ ὑπηγάγε ib. 907. παλίῤ- 
pec τάνδ᾽ ὑπάγεται δίκα ΕἸ, 1155. 

Ὑπαγκαλίζειν. φίλον ἄνδρ᾽ ὑπαγκαλί- 
ζων Cy. 496. 

Ὑπαγκάλισμα Tr. 752. et Hel. 247. 
Ὕπαι, poét. pro ὑπό. σῶν τέκνων 
vrac El. 1187. 

Ὑπαίϑριος. ῥανίδ᾽ ὑπαιϑρίας δρόσε 
An. 226. 

"fmakdew. ὑπάκεσον Al. 401. 
ὙὙπαλλαγή. γάμες ἑλομένη τῶν κακῶν 
ὑπαλλαγὰς Hel. 301. 

Ὑπαντᾷν. ὑπαντᾷ τοῖς ἐμοῖς βελεύμα- 
σιν Sup. 398. 

"Yzápyvpoc. £v ἄντροις τῆσδ᾽ ὑπαργύρε 
χθονὸς Rh. 970. ὑπάργυρος πέτρα 
Cy. 293. 

Ὕπαρνος An. 558. 
"Yrapxew. ὑπάρχει τόδ᾽ ἐν τῇ σῇ χϑονὶ 
εἰπεῖν Her. 182. τὸ εὖ τοῖς ὑμγοισιν 
ὑπάρχει Her. F. 695. πρῶτα ταῦϑ᾽ 
ὑπάρχει Fr. inc. CLI. 4. παίδευμα 
Ἔρως σοφίας, ἀρετῆς πλεῖτον ὑπάρχει 
eorund. CLXV. 2. ἐκᾶν ὑπάρχειν 
τόνδε κατϑανόντα χρή ; Rh. 633. εἰς 
εὐπραξίαν ὑπάρχειν Her. 352, πλείτη 
ἀρετὴ r83' ὑπάρχον ἐν βίῳ JEol. fr. 
X X3 ϑησαυρὸς ἄν σοι παῖς ὑπῆρχ᾽ 
ἐμὸς μέγας Hec. 1229. εγάλων 
ἀχέων ἄρ᾽ ὑπῆρξεν An. 278. τίνων 
ἀμοιβὰς, ὧν ὑπῆρξεν Ἡρακλῆς Her. 
F. 1169. χρὴ τῷ εὐδαίμονι πρῶτον 
ὑπάρξαι πόλιν εὐδόκιμον Epig. IV. 
Ὕπαρχος. φράσων ὑπάρχοις τοῖς ἐμοῖς 
Hel. 1448. 

ε FP" - ^ [] , T. Ὑπασπίδιος. πϑ---τὸν ὑπασπίδιον koi- 
τον ἰαύει; Rh. 740. 

ε ?!w - , Lj , M Ὑπασπίζειν. τῶνδ᾽ ὑπασπίζων πατρὶ 
Her. 217. 

Ὑπασπιςής. ἔρημος παῖς ὑπασπιτᾷ 
σέϑεν Ph. 1219. 

σιλέων Rh. 2. 

- /?»» 

ὑπασπιτῶν τις Da- 
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Ὕπατος. ὕπατος Ζεὺς Rh. 456. ὁποῖον 
εὔχεται τὸν ὕπατον Sed ; ib. 703. 

Ὕπαφρος. ὕπαφρον ὄμμ᾽ ἔχων Rh. 711. 

“Ὑπέγγυος. τὸ ὑπέγγυον δίκᾳ καὶ ϑεοῖς 
Hec. 1029. 

"Yme(óew. φιλοτιμότερόν τινα εἰδέναι 
δόξας ὑπεῖδον Epist. V. ὑπείδα r8, 
ὃ κἄμ᾽ εἰσέρχεται Ion. 1023. ᾿ἰκῶντο 
ἵπποις ὡς ὑπείδετο «ρατὸν Sup. 694. 

ὙὙπείκειν. ὑπείκει καὶ ϑέλων ἐγκλίνεται 
Phad. fr. vers. ὅ. εἰ ἡσύχως τις αὑτῷ 
-ο-οὑπείκοι Or. 698. γήρᾳ μηδὲν ὑ ὑπεί- 
κων Iph. A. 139. ἔπτησσ᾽ ὑπείκων 
μᾶλλον, ἣ ἣ ϑέλοι Bel. fr. XXVI. ὄτις 
τὸ νῦν ὑπεῖκον ἤρασσεν πέτροις lph. 
ἼΘ᾽ 

Ὑπεΐναι. ὑπὼν κᾷλλος Phaeth. fr. IV. 

ὃ. ὑπᾶσιν ἀςοῖς ἥδεται νεανίαις Sup. 
448. ὑπόντος τῦδε El. 1036. 

Ὑπειπεῖν. πᾶσιν ὑπεῖπον τάσδε Tóc 
αὐτὲς λόγος Sup. 1170. ἐδεγνὸς ἀκοὴν 
ὑπειπὼν Her. F. 962. 

'ὑπεκδῦναι. mÓv8c Τρωϊκὲς ὑπεξέδυν 
Cy. 346. 

Ὑπεκλαμβάνειν. εἴσω δόμων νιν ὑπε- 
κλαβὅσα Her. F. 997. 

Ὑπεκπέμπειν. ὑπεκπέμπω λάϑρα (sc. 
τὸν παῖδα) ἄλλϑθς ἐς otkec An. 47. 

ὅς μ᾽ ὑπεξέπεμψε Tpwikijc χϑονὸς 

Hec. 6. cf. v. 14. 
Ὑπεκτιϑέναι. ὃν ἔξω δωμάτων ὑπεξέϑε 
An. 69. conf. v. 310. 

Ὑπεκτρέχειν. ἣν τὰ r80 ὑπεκδράμῃ 
Ph.581. ἢν ἐγὼ μὴ ϑανεῖν ὑπεκδρά- 
po An. 338. ἢν ὑπεκδράμῃς “μόρον 

ib. 415. δεῖ μ᾿ ---ὑπεκδραμεῖν τὴν σὴν 
sópapyov γλωσσαλγίαν Med. 524. 
ἀγῶνα τόνδε δεῖ μ᾽ ὑπεκδραμεῖν Fr. 
inc. XVI. 6. ὡς δὴ ϑεὸς ὑπεκδραμό- 
μενοι Ph. 880. 

ἹὙπεκφεύγειν. πολλὲς ὑπεκφύγοις ἂν 

ἀνϑρώπων Aóysc Sup. 565. 
ὑπεκφεύξεται Med. 989. 

ἄταν 8x 

Ὑπεζξάγειν. ποῖ p! ὑπεξάγεις πόδα : 
Hec. 812. 

"Yasfawpeiv. ὄλβον δωμάτων ὑπεξελὼν 
Hip. 633. 

Ὑπεξακρίζειν. ἀγελαῖα βοσκήματ᾽ ἄρτι 

πρὸς λέπας μόσχων ὑπεξήκριζον Bac. 
677. 

Ὑπεξαντλεῖν. κακῶν ἄρτι κῦμ᾽ ὑπεξαν- 
τλῶν φρενὶ Ion. 927. 

Ὑπεξέρχεσϑαι. ὑπεξῆλϑ᾽ ᾿Αντιγόνη 
spare δίχα Ph. 1474. 

ΥΠῈΡ 

Ὑπὲρ, 1) cum genit. 
λης Hec. 30. 
ρυφᾶς 10. 94. 

ὑπὲρ μητρὸς φί- | 
ὑπὲρ ἄκρας τύμβε κο- 
ὑπὲρ Ἑλλήνων 1b. 141i. | 

ὑπὲρ oie παντὸς Or. 672. 
veuévov ὕπερ ib. 967. 
Ἑλλάδος ib. 1134. 
ὕπερ ib. 1818. ὑπὲρ ἀκαρπίτων πε: 
δίων Σικελίας Ph. 218. ὑπὲρ ἄκρων 
Βακχείων ib. 235. cf. v. 675. ὑπεέϊ 
πάτρας ib. 920. cf. v. 1009. it. 1 
387. γᾶς ὑπὲρ πατρῴας Ph. 1063. 
βασιλικῶν δόμων ὃ ὑπερ ib. 1336. ὑπὲρ. 
παϑέων Hip. 159. ὑπὲρ γῆς AI. 46. 
Sup. 31. et Er. fr. T. 15. ὑπὲρ κεφα- 
λᾶς An. 293, σῆς ἁμαρτίας ὕπερ 10. 
317. ὑπὲρ τέκνϑ ib. 411. δύσφρονος 
ἔριδος ὕπερ ib. 491. ξένης ὕπερ ibo 

671. τῶν τεϑνηκότων ὕπερ qb. 127]. 
ὑπὲρ χϑονὸς Sup. 28. ἀλγέων ὕπερ, 
10. 1128. δεσποτῶν ϑνήσκειν ὕπερ 
Iph. A. 312. ὑπὲρ τυράννων συμφο- 

ρᾶς ib. 470. ὑπὲρ ᾿Ἑλλάδος ϑανεῖν 
10. 1389. ὑπὲρ πυρᾶς Iph. T. 26. | 

οἰκείων ὑπὲρ ϑαλάμων ib. 1140. ὑπὲρ 
KacaMac ῥεέϑρων ib. 1257. ὑπὲρ, 
κεφαλῆς Rh. 886. et Bel. fr. I. 2; 
&xS(suv ὕπερ Tr. 370. ὑπὲρ τεκέων 
ib. 829. εὐπλέκτων ὑπὲρ ἀρκύων Bae; 
S68. ὑπὲρ κορυφᾶς τῶν ἐχϑρῶν ib. 
877. et 897. ὑπὲρ φίλων Her. 332: 
εῶν ὕπερ ib. 619. νεφέλης ὕπερ Hel. 

70. ὑπὲρ τραπέζης lon. 1209. τῶ 

τέκνων ὕπερ Her. F. 293. δόμων ὕπερ 
ἀκροτάτων ἘΠ. 1238. φρονϑσιν ἐδενὸς, 
ἤτε χρημάτων, ὕπερ Ar. fr. XXV. 8. 
cf. Pal. fr. III. 4. ποντίας ὑπὲρ πλα- 
xüc Pal. fr. II. 4. ὑπὲρ παντὸς "EA 
λήνων spare Phi. fr. IX. 1. 2) cum 
accus. ὑπὲρ κάρα Or. 497. κεδρωτὰ 
παςξάδων ὑ ὑπὲρ τέρεμνα ib. 1371. ὑπὲρ 
τέραμνα ἀγχόνας Ph. 835. ὑπὲρ Νείς- 
Ae ῥοὰς, ὑπέρ τε Φᾶσιν An. 651. sq. 
ὑπὲῤ ᾿Ασωπὸν, Ἴσμηνϑβ S ὕδωρ Sup. 
383. ὑπὲρ «óXov Iph. T. 1135. ὑπὲρ 
“υμέλας lon. 46. ὑπὲρ τὴν ἀξίαν 
Her. F. 146. 

Ὑπεράγαν Med. 627. 
Ὑπερακρίζειν. πέτραν, ἣ τῶνδε i: 
ὑπερακρίζει Sup. 988. ^ 

Ὑπεραλγεῖν. μή τι πάϑηϑ᾽, óc Vm&p- 
αλγῶ Med. 118. cf. Hip. 260. μήδ᾽΄ 
ὑπεράλγει φροντίδα λύπᾳ Her. 620. 
ψυχῇ μιᾷ τῆσδ᾽ ὑπεραλγεῖν ΑἹ. 886. 

A 
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Ὑπέραντλος. χαάλεπᾷ ὕπέραντλος &ca 
συμφορᾷ Hip. 767. 

ὙὙπεράνωρ. σύ roi μεγαλανορίαν ὑπερ- 
άνορα κοιμίζεις Ph. 192. 

Ὑπερβαίνειν. ἐχ ὑπερβαίνεσι τείχη 
ϑεοί; Bac. 653. ὄπω δῶμ’ ὑπερβαίνει 

τόδε Ion. 514. μὴ νῦν ὑπέρβαινε (sc. 
modum in lugendo) AI. 1080. ὑπερ- 
- βαίνοντα γεῖσσα τειχέων Ph. 1187. 
δόμος ὑπερβαίνωσα Med. 382. τὰ 
πεπρωμέν᾽ dO ὑπερβαίην ποτ’ àv Ion. 
1388. ὑπερβῶ κρηναῖα νάπη Bel. fr. 
L |. γυάλων ὑπερβῆναι Lon. 220. 
τάφρες ὑπερβὰς Rh. 111. δόμον ὑπερ- 
βᾶσα Sup. 1049. 

"YwepQáAXew. ὑπερβάλλει τάδε Bac. 
784. ϑριγκθ r80 ὑπερβάλλω ποδὶ 
lon. 1321. κἀν ὑπερβάλλῃ κακοῖς 
Ph. fr. II. 2,΄ ὑπερβάλλων sparór 
τείχη τ᾿ ᾿Αχαιῶν Rh. 989. τὰς εὐγε- 
γνείας πλέον ὑπερβάλλων Her. F. 697. 
ὑπερβαλλόσας εὐδαιμονίας Lon. 472. 
τὸ ἄκαιρον ἅπαν ὑπερβάλλον τε μὴ 
προσείμαν Vr. inc. CLXIII. 2. τὰ 
ὑπερβάλλοντ᾽ ἐδένα καιρὸν δύναται 
ϑνατοῖς Med. 127. εὖ νιν ἅμασιν 
ὑπέρβαλε σ:λάνα Hel. 1383. τάδ᾽ 
ὑπερέβαλε Her. F. 1019. δέδοικα, μή 
ce γλῶσσ᾽ ὑπερβάλῃ κακοῖς Hip. 924. 
ἣν ὑπερβάλῃ πολὺς ταραχϑεὶς πόντος 
Tr. 686. δέδοικα, μὴ πρὶν πόνοις 
ὑπερβάλῃ με γῆρας Cresph. fr. IV. δ. 
γῆς ὑπερβαλὼν ὅρος Or. 443. conf. v. 
1644. τάσδ᾽ ὑπερβαλὼν τύχας Al. 
798, βίᾳ ϑυμ τάσδ᾽ ὑπερβαλὼν πύ- 
λας ib. 832. ὑπερβαλὼν Aóxec Τρώων 
Rh.844. ἐκ àv ἡμῶν ϑράσος ὑπερ- 
βάλλοιτό ric Aug. fr. IV. 2. áxn 
ἂν ἐχ ὑπερβαλοίμεϑα Πελασγὸν " Ap- 
γος Or. 690. τὴν ὑπερβεβλημένην 
γυναῖκα Al. 151. 

Ὑπερβολή. χρημάτων ὑπερβολῇ πόσιν 
πρίασϑαι Med. 232. εἰ---ὁ ὕξερος τᾶ 
πρόσϑεν εἰς ὑπερβολὴν πανδργος £sat 
Hip. 939. πῶς---κτήσαιτ᾽ àv ὄλβον 
εἰς ὑπερβολὴν πατρός; Aut. fr. III. 
6. ἐσϑλῆς γυναικὸς ἐδὲν cic ὑπερβο- 
λὴν πέφυκ᾽ ἄμεινον Melan. fr. VII. 2. 
ὑπερβολαῖς λόγων δυσφρόνων An. 286. 
ἄγεσα ϑυμὸν εἰς ὑπερβολὰς Sup. 480. 
χερῶν ὑπερβολαῖς ἁλίσκεται πάντα 
Hip. fr. IV. 2. 

' ΄ ,» * € , 3 e. , Ὑπεργάζεσϑαι. ἐπεὶ νῷν πόλλ ὑπείρ- 

THEP 

yasa. φίλα Med. 871. óc ὑπείργα- 
σμαι εὖ ψυχὴν ἔρωτι Hip. 504. 

Ὑπερδιδόναι. πρὸ πάντων μίαν ὑπερ- 
ὅδναι ϑανεῖν Er. fr. I. 23. ἢ μία 
μόνη πόλεως---ὑπερδοϑήσεται ib. 40. 

ἹὙπερέχειν. ὁ σωφροσύνῃ πάντας ὑπερ-- 
έχων Hip. 1365. ὄμμ᾽ ὑπερσχὸν ἴτυος 
Ph. 1393. 

Ὑπερϑεῖν. τύχῃ ὑπερϑεῖ Anm. 194. 
ὑπερϑεῖν κύματος ἄκραν Ar. fr. 
XXIV. 1. 

ὝΠερϑε, vel ὕπερϑεν. μόχϑων dk ἄλ- 
Noc ὕπερϑεν Med. 652. ὃς ὕπερϑε 
μόχϑων ἐγίνετο Bac. 902. ὕπερϑε 
ἄρκτος τρέφεσ᾽ ἐραῖα lon. 1153. ἐκ 
τῆς ὕπερϑε περιφορᾶς Sis. fr. I. 31. 

Ὑπερϑνήσκειν. μητρὸς λεχέων óc ὑπερ- 
ϑνήσκεις An. 499. 8X ὑπερϑνήσκων 
σέϑεν Al. 685. ϑέλαεσ᾽ ὑπερϑανεῖν ib. 
153. ὑπερϑανεῖν χϑονὸς Ph. 1005. 
ὁ γῆς ὑπερϑανὼν ib. 1097. et 1323. 

ὙὙπερϑρώσκειν. καπνὸν πόλεως τόνδ᾽ 
ὑπερϑρώσκον᾽ ὁρῶ Hec. 823. 

Ὑπερκάμνειν. μόνος σὺ πόλεως τῆσδ᾽ 
ὑπερκάμνεις Bac. 96]. ὑπερκάμνειν 
τέκνων Iph. A. 918. 

"Pzepkóroc Her. F. 1087. 
Ὑπερμαχεῖν. πόλεως ὑπερμαχεῖς Ph. 
1258. 

Ὑπερμέτρως. μηδ᾽ ὑπερμέτρως ἄλγει 
Inus fr. XXI. 1. 

Ὑπεροῤῥωδεῖν. ὑπεροῤῥωδδσ᾽ (i. e. ὅσα) 
ἐμδ Sup. 344. 

Ὑπερπαϑεῖν. ὑπερπαϑήσασα Ph. 1465. 
Ὑπέρτατος. ὄχϑος Σικελίας ὑπέρτατος 
Cy. 114. τῶν ἁπάντων δαιμόνων 
ὑπέρτατον Aug. Ir; lll..9: ὑπερτάτες 
Φρυγῶν "Tr. 476. ᾿Ασιατίδων τὴν 
ὑπερτάτην ib. 1219. 

Ὑπερτείνειν. | kvedáAAe 8X, ὑπερτείνεις 
πόδα. Sci. fr. I. 2. γοργῶφ᾽ ὑπερτεί-. 
νεσά ce κάρᾳ κύκλον ἘΠ. 1257. ἣν 
τολμήσῃς σύ ue χεῖρ᾽ ὑπερτεῖναι Iph. 
A. 916. ὑπερτείνας πύλας El. 1022. 
ἀκτῆς ὑπερτείνασα ποντίας πόδα Med. 
1288. 

“Ὑπερτελὴς Ion. 1549. 
Ὑπερτέλλειν. κορυφῆς ὑπερτέλλοντα 
δειμαίνων πέτρον Or. 6. ματρὸς φα- 
ρέων ματὸν ὑπερτέλλοντ᾽ ἐσιδὼν ib. 
839. πέτρα, γῆς ὑπερτέλλεσ' ἄνω 
Hec. 1010. ϑερμὴ---φλὸξ, ὑπερτέλ- 
Asca γῆς ῬμαδίΗ. ὅν, XIII. τὸς ὑπερ- 
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τείλαντας ἐκ γαίας Σπαρτὸὲς Ph. 
1014. 

Ὑπέρτερος.  kak8 ékér ἦν ὑπέρτερος 
Med. 1219. ἴδοιμι ὑμᾶς ---ἐχϑρῶν 
τῶν ἐμῶν ὑπερτέρες ib. 921. ὄτε πυ- 
ρὸς, ὅτ᾽ ἄτρων ὑπέρτερον βέλος Hip. 
531. κακοῖς τὸ κέρδος τῆς δίκης ὑπέρ- 
τερον Hyp. fr. VI. εἰ τἄδικ᾽ ἔξαι τῆς 
δίκης ὑπέρτερα El. 584. 

Ὑπερτρέχειν. εἰ ϑεὰς ὑπερδράμοι κάλ- 
λει "Ir. 9050, πῶς τὰ κρείσσω ὑπερ- 
δράμω ; lon. 978. μίαν ὑπερδραμεῖν 
χέρα τοσόσδε ναύτας Hel. 1540. 

"Ywepóépew. ὑπερφέρεις τόλμῃ τε TÓÀ- 
pa», καὶ λόγῳ χρητῷ λόγον Her. 554. 
κάλλει ὑπερφέρεοσαν Hec. 268. 

“Ὑπέρφευ, adverb. valde, supra modum. 
τί τὴν τυραννίδα τιμᾷς ὑπέρφευ ; ῬΗ. 
553. εἰ σὺ μὲν---φέρεις ὑπέρφευ τὰς 
τύχας Her. F. 1321. 

"Emepópoveiv. ὅστις δαιμόνων ὑπερφρο- 
νεῖ Bac. 1324. ἀνοίᾳ τὸν ξυνόνϑ᾽ 
ὑπερφρονεῖ CEd. fr. I. 2. 

"Pwépópev. ὑπέρφρονα ὄλβον Bel. fr. 
AS DR gg ὑπέρφρονεο---ἔλεγχον ἔλα- 

βον τὴν τύχην Fr.inc. LXVIIT.5. τῶν 
φρονημάτων ὁ Ζεὺς κολατὴς τῶν ἄγαν 
ὑπερφρόνων Her. 389. et Fr. inc. B. 
7. ubi τῶν φρονημάτων abest. 

Ὑπερχαίρειν. δώροις ὑπερχαίρεσα 

Med. 1165. 
Ὑπέρχεσϑαι. 8 τις οἶκτος σῆς μ᾽ ὑπέρ- 
χέται φυγῆς Hip. 1089. ἵμερός μ᾽ 
ὑπῆλθε Med. 57. ὅϑεν μ᾽ ὑπῆλϑες 

πρότερον ὡς διαφϑερῶν Hip. 992, δό- 
Ao μ᾽ ὑπῆλϑθες An. 4386. Φοίβε μ᾽ 

ὑπῆλθε δυστόπατ᾽ αἰνίγματα Sup. 
138. εὖ πως ὑπῆλϑεν αὐτὲς πυκνῆ 

φρενὶ Iph. A. 67. ὑπῆλϑε δαίμων ib. 
444. σιγὴ ὑπῆλϑεν lon. 1194. δοκὼ 
κεγὴ ὑπῆλϑέ με El. 748. 

"Yméxew. ματὸν 8x ὑπέσχεν Ion. 1372. 
δίκην ὑπόσχες αἵματος ugrpokróve Ev- 

μενίσι τρισσαῖς Or. 1649. ὑφέξω τοῖς 

κακίοσιν δίκην Hec. 1253. cf. An. 358. 
Cy. 695. et El. 698. σὺ δ᾽ 8x ὑφέξεις 

ζημίαν; lon. 1308. φόνον μητρὸς 
ὑφέξω El. 1318. 

Ὑπήκοος Syl. fr. IV. ὃ. ἐκ ᾿Αργείων 
πόλει ὑπήκοον τήνδ᾽ ἔχω Her. 288. 

"ΥὙπήνεμος αὖρα Cy. 44. . 
Ὑπηρετεῖν. ὑπηρετεῖς πόλει τε καμοὶ 
Sup. 381. τυφλῷ τῷδ᾽ ὑπηρέτει πατρὶ 
Ph. 1702. ὑπηρετείτω τόδε El. 649. 
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τῇ δίκῃ ὑπηρετεῖν Hec. 844. Brot 
πάντ᾽ ἐγὼ δυνήσομαι πόλει πατρῴᾳ 
συμμάχοις S. ὑπηρετεῖν Rh. 153. εὑ- 
γαῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν Bac. 293. 
ὑπηρετεῖν ψυχῇ Antiop. fr. IX. 2; 
καλῶς γ᾽ ἂν ὅν pot τῷδ᾽ ὑπηρέτεις 

λόγῳ Μεά. 588. ὑπηρέτεν xaípsew 
Ion. 639. 

Ὑπηρέτης Hip. 1397. Δαναϊδῶν vr. 
ρέτης Hec. 503. ἀμφόϊν ἂν εἴην roivà. ὦ 
ὑπηρέτης lon. 986. δίδε χεῖρ᾽ ὑπη- 

ρέτῃ φίλῳ Her. F. 1898. Πυλάδην 
εἵλετ᾽ ἐν πόνοις ὑπηρέτην El. 82]. 

τὸν τῶν ϑεῶν τε τῆς τύχης S ὑπηρέ- 
την ib. 892, ὑπηρέτην ὄντα Dan. 47. 
ἰσχύος ὑπηρέτης Sis. fr. I. 2. οἱ περὲ. 

τυράννες καὶ πόλεις ὑπηρέται Tr. 426. 
ὑπηρέται κακῶν Hel. 560. | 

“Ὑπηρέτις. δέλτον, κακίτων γραμμάτων 
ὑπηρέτιν Iph. A. 322. d | 

Ὑπηχεῖν. o3 ὑπηχῆσαι χϑόνα Sup. |. 
710. E 

"aíANew.  Spàv ὑπίλλαεσ᾽ (i. e. sca) 
ὑπὸ λεοντόπεν βάσιν CEd. fr. XVI. 1. 

Ὑπισχνεῖσϑαι. μή μοι τότων μηδὲ 
ὑπισχνδ Hip. fr. 1. αὐτόχειρι σφαγῇ 
ὑπέσχετο λείψειν βίον Or. 946. ἔδρα- 
σεν εὐὲν, ὧν ὑπέσχετο Ph. 485. ἃς 

ἐμοί ποτε ἀρὰς ὑπέσχϑ τρεῖς Hip. 888. 

970. vid. etiam Τὰ. 927. et 930. 
Her. F. 473. 

᾿Ὑπνοδότειρα Or. 175. a 
"Yavoc. ὕπνος ἡδὺς Hec.915. ὦ φί : 1 

λον ὕπνϑ ϑέλγητρον Or. 211. c£. E 

133. 159. 168..186. 217. et 3097 
μήϑ᾽ ὕπνῳ ϑελχϑῆς Iph. A. 142 
ἔδοξ᾽ ἐν ὕπνῳ---οἰκεῖν ἐν " Apyec Iph: 
T. 44. cf. v. 1265. λῆξαι vxrve ἈΠΕ 

7l. vid. etiam. v. 555. 770. et 7800€ 
ἐξ ὕπνα κινεῖν δέμας Bac. 089. Sa- 

λερὸν ὕπνον ib. 691. εἰς ὕπνον βαλεῖᾳ 

eto 

Cy. 571. πικρότατον ὕπνον ὄψομαι 
ib. 585. ὕπνῳ παρειμένος 10. 587. e£ 

eh 9 «X Her. F. 1048. ἵν᾽ àv λάβῃ p! ὕπνος 
Ion. 315. óc viw—tic ὕπνον καϑῆκε 

Her. F. 1005. cf. v. 1011. 1018: 
1034. 1043. et 1061. Plur. ὕπνοι 0c 
currit Tr. 1188. ubi denotat somnos 
crebris vigiliis interruptos. 

"Prv8v. ὅταν ὑπνώσῃ Cy. 453. , 
"Yavéógc Her. F. 1050. E 
᾿Ὑπγώσσειν Or. 173. 
“Ὑπὸ, 1) cum genit. wvzó σκηνῆς Hec. 
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53. ὑπὸ ἀλγέων Or. 180. ὑπὸ συμ- 
φορᾶς ib. 18]. et συμφ. ὕπο Fr. inc. 
D. 39. 1. ἀπορίας ὕπο Or. 232. om 
οἴκτα Ph. 904. ἡδονῆς ὕπο Med. 1142. 
ὑφ᾽ ἥβης Hip. 118. κηρύκων ὕπο Al. 
740. ἀληϑείας ὕπο An. 321. Melan. 
Ir TI. 1. et Pi. fr. V. 4, ^ ὔὑπὸ ψευδῶν 
An. 822, ὑφ᾽ οἵων ἐσφάλη βελευμά- 
των Sup. 336. ὀργῆς ὕπο Iph. A. 
335. τᾶ vóus ὕπο Iph. T. 586. zc- 
τραβάμονος ὑπ᾽ ἀπήνης Tr. 516. βα- 
ρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων Bac. 156. 
ὑπὸ τῶν σχημάτων Cy. 220. ὑπ᾽ αἰετῷ 
Hel. 20. ὑπ᾽ αἰόλας ἰαχᾶς Ion. 498. 
ὑπ᾽ ἀργίας Her. F, 592. ἀνδρίας ὕπο 
ἘΠ]. 845. ὑπ’ ἄτης Bel. fr. XVI. 10. 
ὑπ᾽ aió&c ib. 14. et Er. fr. II. 33. 
veprépac ὑπὸ χϑονὸς Cresph. fr. IX. 
l. ὑπ’ ἐλπίδων Fr. inc. CVI. 1. etc. 2) 
cum dat. ὑπ᾽ Ἰλίῳ Hec. 1147. ὑπὸ 
τοῖς δυναμένοισιν ὧν Or. 8387. ὑπὸ 
δειράσι Παρνασᾶ Ph. 214. ἠλιβάτοις 
ὑπὸ κευϑμῶσι Hip. 732. ὑφ᾽ ἁλίῳ 
Al. 896. ὑπ’ ἀγκάλαις An. 748. 
ὑπὸ τείχεσι Ἰζαδμείοισιν Sup. 274. 

. 39 ἥπατι ib. 599. βαρβάροις ὕπο 
Iph. A. 1274. ὑπ’ ἐλάταις Bac. 741. 
et 814. ὑπὸ συφλοῖς πέτραις ib. 1135. 

᾿ ὑπὸ πτεροῖς Her. 10. ἐναύλοις ὑπὸ 
δενδροκόμοις Hel. 1118. Παλλάδος 
ὑπ᾽ ὄχϑῳ Ion. 12, ὑπὸ σειραίοις πο- 
civ Her. F. 446. etc. 
ὑπὸ γαῖαν Hec. 149. et Α]. 899. ὑπὸ 
σκότον Or. 1488. ὑπ’ αὐτὴν ἀσπίδα 
Ph. 1185. ὑπὸ γῆς τάρταρα Hip. 
1290. et γῆς ὑπὸ ζόφον ib. 1416. 
veprépav ὑπὸ χϑόνα Al. 48. ὑπ᾽ ày- 
κάλας An.723. μονόχαλα ὑπὸ σφυρὰ 
Iph. A. 226. σεμνὸν ὑπ᾽ αἰϑέρα Iph. 
T. 1177. δέλειον ὑπὸ μέλαϑρον Tr. 
1351]. πεδίων ὑπὸ τάσεις Bac. 748, 
ὑπὸ μητέρων πλευρὰς Cy. 206. ὑπὸ 
μέλαϑρα νύχια Hel, 177. ὑπὸ πέτρινα 
μύχατα ib. 189. ὑπὸ μητρυιὰν πεσεῖν 
Ion. 1270. ὑπὸ κίονος σκιὰν Her. F. 
978. βωμὸν ὕπο ib. 974. φόνιον ὑπὸ 
δέραν ἘΠ. 485. ὑφ᾽ ἅρματ᾽ ἐλϑὼν Ζη- 
»óc Bel. fr. IV. ὑπὸ γῆν Meleag. fr. 
XVII. 1. ὑπὸ λεοντόπον βάσιν CEd. 
Ir. XVI. 1. - oz ἀνδρὸς χλαῖναν Pe- 
liad. fr. VI. 4. etc. 

ὙὙποβάλλειν. ὑπόβαλε πλευροῖς πλευρὰ 
θυ. 293. ἀμφὶ ματὸν ὑποβάλω σπο- 
δὸν Sup. 1159, κορυφαῖς ὑποβαλὼν 

3) cum accus. 
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ὦμον, ἢ βραχίονα Dac. 948. ἐχϑροῖς 
ἐμαυτὸν ὑποβαλὼν Her. F. [384. 
ματῷ γυναικὸς σῆς ὑπεβλήϑην λάϑρα 
Al. 642. 

Ὑποβλέπειν. ὑποβλεπώμεϑ᾽ ὡς ἐγνω- 
σμένοι Her. F. 1287. 

Ὑπογράφειν. etm, εἴ τι καινὸν ὑπο- 
γράφῃ (2 sing. pros, med.) τῷ ̓ μῷ βίῳ 
Her. F. 1118. | 

Ὑποδέξιος. κυλίκων οἰνοπλανήτοις ὑπο- 
δεξίαις ἁμίλλαις Rh. 364. 

Ὑποδέχεσϑαι. βεληϑέντα ἐκλύσασϑαι 
τὰ νείκη προϑυμότατα ὑπεδεξάμην 
Epist. V. 4)' ἀκλεής νιν δόξα πρὸς 
ἀνϑρώπων ὑποδέξεται Her. 024. ἱκέ- 
τας ὑποδεχϑεὶς Ib. 757. 

Ὑποδοχή. ἀρ᾽ εἰσδέξομαι (sc. σὲ) ἐμῶν 
φίλαισιν ὑποδοχαῖς δόμων Iph. A. 
1229. 

"Yzóópopoc. ἴχνες ὑπόδρομον κῶλον 
ἐκτὸς ἀσπίδος τίϑησι Ph. 1400. 

Ὑπολαμβάνειν. μὴ φαυλότερος γένῃ 
περὶ ἡμᾶς, ij ἐκεῖνος ὑπέλαβεν Epist. 
I. cf. Epist. V. ὃν μὴ σὺ φράζεις, 
πῶς ὑπολάβοιμεν λόγον ; Iph. Α. 5223. 
ῥᾷον αἰδᾶς ὑπολαβὼν φίλ᾽ ἂν τύχοις 
Her. F. 301. 

ὑπολείπειν. kdv ὑπολίπωσιν ai παρὰ 
c8 δωρεαὶ Epist. ΓΝ. τίν᾽ ὑπολείπο- 
μαι τύχην; Hel. 800. τῶν ἄλλω» 
δωρεῶν----ἰκ £a, ὅδ, τι ἐνθάδε ὑπολε- 
λείμμεϑα Epist. V. ὑπολελειμμένα 
μοι δάκρυα Sup. 971. 

Ὑπομένειν. πῶς---τὸ σὸν ἔγχος ἃν 
δύναιτο---ὑπομεῖναι; Rh. 463. 

Ὑπόμνησις κακῶν Or. 1032. 
"Éwovosiv. ὑπονοεῖς, à μή σε xpi) Iph. 
A. 1132. 

Ὑπόνοια. ὑπόνοιαν ἡμῖν, oia πείσεται 
πόλις Ph. 1140. τὲς ἐμβάλλοντας 
ἡμῖν πολλάκις τὰς ὑπονοίας Epist. V. 

Ὑποπέμπειν. γᾶς ὑποπεμπομέναν σκύ- 
τον Hec. 208. 

ὙὙποπίπτειν. δίκα---ὑποπεσᾷσ᾽ ἔλαϑεν 
Antiop. fr. II. 

Ὑπόπτερος. νεοσσὸν ὑπόπτερον An. 
442. et ὑποπτέρδς νεοσσὰς Her. F. 

71. ὑπόπτερον λέοντα Dan. 15. vzó- 
πτερος ὁ πλᾶτος Inus fr. XVI. 4. 
ὑπόπτερον δέμας Hel. 624. ἴτω ὑπό- 
πτερὸν (Sc. τὸ νεῖκος) Hel. 1252. 
ὑποπτέροις νώτοισιν Hec. 1264. 

Ὑποπτεύειν. ὑποπτεύω τι Iph. T. 1036. 
ὑποπτεύων τὸ μέλλον Rh. 49. 

4H 
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1259. vid. not. λαβὼν ὑφάσμαϑ᾽ ἱερὰ 
lon.1141. βαρβάρων ὑφάσματα ib. 
1159. πολλὰ ἰ παρϑένων ὑφάσματα 

- ib. 1418. 
"Yo. πέπλων εὐπήκτοις ὑφαῖς Iph. T. Ὑψηλός. 

LÀ , 312. ἐν εὐπήνοις vóaic ib. 814. cf. 
-. V. 1465. ἐνῆν ὑφανταὶ γράμμασιν 
- τοιαΐδ᾽ $éailon. 1146. 
Ὑφηγεῖσϑαι. 797 ὑφήγησαι El. 664. 

-"Yéwéran σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ (i. e. ὑῴφεῖσα) 
ἀλγηξόσε Med. 24. & γ᾽ ὑφήσεις, 
τῶν ἀπαλλάξῃ βίέε lon. 847. τὸν] 
ἐμὸν ὠξίνων πόνον ματοῖς ὑφεῖτο Ph.| 
|. ἀντὶ c5 κατϑανεῖν ὑφειμένην Α]. 

527. ὄρνις ὑφειμένη Her. F. 72. 
Ὑφιζάνειν. ὑφίζανον κύκλοις Ph. 1391. ὙΨαόμος. 
Ὑφιτάναι. τῷδε ξιφήρης ὑφειτήκει λόχος; 
An. 1115. ἐξεὶς ὑπέξτη Ph. 1479. ἢ 

ΦΑΙΝ 

ἂν ἔύναιϑ᾽ ὑποτῆναι βέλος Her. F. 
1349. sq. ὑποταϑεὶς δορὶ Rh. 315. 

ὙψΨαύχην. εἰς ἐλάτην ὑψαύχενα Bac. 
1059. 

iv £i€9 μὴ "i τοῖς ἐμοῖς κα- 
κοῖς ὑψηλὸς εἶναι Hip. 730. ὁ ὄλιβεός 
vtv ὑψηλὸν αἴρει Sup. 555. couf. Her. 
323. ἀνὴρ ὑψηλὸς Hel. 425. ὑψηλῶν 
ἐπὶ ναῶν (in templis) ΕἸ. 6. ὑψηλῆς 
ἐρυὸς Cy. 382. ἀμφέβληξρα τοέχων 
ὑψηλὰ Iph. T. 97. τὸν μὲν ἀφ᾽ ὑψη- 
λῶν βραχὺν ᾧκισεν Her. 613. Xou— 
τἀμφανῆ vinX &yarFr.ince. XXXIX. 
3. et fr. inc. B. 47. 4. 

Ὑψηλόφρων ϑυμὸς Iph. A. 919. 
ὑψικύμων πέραν £Xarür 

ΑΙ. 588. 
ὙΨιπετής. ὑψιπετὲς εἰς μέλαϑρον Hec. τόδ᾽ ὑπέτη Al. 37. ἄσμενος ϑύσειν, 1101. ὑπέτης παῖδα Iph. A. 360. cf. τ. 530. Ὑψέπυλος. ελῇῆϑρα 

Tie? ἔρωτ᾽ ἐξαίρετον ὑπέτη Tr. 415. 
μυρίον ὄχλον Φρυγῶν ὑπέτην Cy. 199. 
ὑπέξητέ y αὐτεπάγγελτοι ϑανεῖν Her. 
F.706. μόνη δύναιτ᾽ ἂν τόνδ᾽ ὑποτῆ- 
vat πόνον Sup. 189. cf. v. 345. σὲ 
ὑποτὰς Rh. 375. 
κηκέναι Phi. fr. XIII. 2. ἄλων 
ἄϑλων δεινὸν ὑποτὰς Tem. fr. XVIII. 
2. τῆς ὑποτάσης τροφὰς Or. 555. τὸν 
αὑτὸν rg6 ὑποτήσω CóXov ; El. 983. 
τόνδ᾽ ὑφίΞαμαι πόνον Rh. 157. κατϑα- 
»εῖν ὑφίταμαι lon. 1415. ταῖς συμ- 

ὑποτὰς αὐτὸς ἠδε- 

ὑψιπύλων δόμων 
Her. F. 1030. 

Ὑψίπυργος. ὑψιπύργε πατρίδος Tr. 
376. 

"cYüó3t». εἰς τράχηλον ὑψόϑεν πεσὼν 
Tr. 750. cf. Bac. 1109. μὲ᾿ ἡμέρα 
τὸν μὲν καϑεῖλεν ibjó?r»— Inus fr. 
XVI. 3. 
Voc. δ᾽ ἡνγένειά σ᾽ ἦρεν εἰς ὕψος 
μέγα: Ph. 407. κρεῖσσον ὕψος τῆς 
προξυμίας ἔχων Bac. 1099. πρὸς 
ὕψος gou£vov τινὰ Fr. inc. XXVI. 1. 

Yüs. ijs ϑάσσων Bac. 1109. τὸν φοραῖς ὅστις ἐχ ὑφίταται, SU ἀνδρὸς, VU αἰϑέρα Fr. inc. I. 1. 

o, 
Φαγέδαινα Phi. fr. IV. 
ayeiv r&Q. ἡμέραν Cy. 335. 

ἔϑειν. Φαέϑων κύκλος 

P Φαέϑων, 
740. 

Φαεινός. φαεινὸς αἰϑὴρ Ἐτ. ἴης. CLXII. 
3. φαεινῶν ἀΞξέρων Cy. 352. φαεινὰς 
ἔρανᾷ πτύχας Ph. 84. ἐν 
D περιπτυχαῖς Ion. 1516. 

Φαεννός. φαεννὸν ai3épa Bac. 631. 
φαενγοὶ jXie λαμπτῆρες Rh. 59. 
φαεννὰν Phaéth. fr. I. 5. 

τῶν ἐν φαενγαῖς αὐγαῖς Ion. 1071. 

nom. propr. filius Solis. Hip. | Φαεσφόρος. 

ἕω Φαιὲρωπός. 
τρεῖς Qa-| Φαίΐνειν. 

ἐννὰς ἡλέε διεξόξδες Au. 1087. ὀμμά-} SII. 

φαεννὰς ἄΞτρων ó08c El. 727. ὍΦαεν-. 
voic Ξίλβων ὅτλοις An. 1147. 

ἀελίέοιο El|éaccíuooroc. 3:8 φαεσίμβροτοι αὐγαὶ 
Her. 750. 

£v φαεσφόρῳ Κύκλωπος 
ὄψει Cy. 46]. ἐν μακρᾷ φλογὲ φαε- 
σφόρῳ Hel. 635. 

Φαίδρα, uxor Thesei. Hip. 27. etc. 
φαειναῖς Φαιδρός. ὄμμα φαιδρὸν Med. 1043. 

εὸρύνειν. ἵνα Stai ἃν £Qaicpv- 
μα: Hel. 683. TM 

ὄμμα φαιδρωτὸν Or. 892. 
ἃ νῦν ἐσορᾷν φαίνει Her. F. 

ϑησαυρὸν, ὃν φαΐένει ϑεὸς El. 
365. φαένεσε (apparent, in conspec- 
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Υποπτήσσειν. 

Hel. 1219. 
ὑποπτήξας Or. 775. οὐ Ὑποχείριος. 

ΥΦΑΣ 

ὥσϑ᾽ ὑποχείριον (SC. τὴν 
πόλιν) λαβεῖν An. 737. 

Ὕποπτος. ὕποπτος ὧν Τρωϊκῆς àXo-| Ὑποχϑόνιος. ἴϑ᾽ ὑποχϑόνιοι An. 516. 
σεως Hec. 1135. 
σκει πόλει El. 644. 
εἶπας Ph. 1216. cf. An. 1089. Rh. 

79. et Her. F. 1120. τάδ᾽ ἦν ὕποπτα 
Iph. T. 1334. εἰς ὕποπτα μὴ μόλοις 

ἐμοὶ El. 345. 

"Ymópoóoc. ὑπόροφον βοὰν Or. 147. 
Ὑποῤῥάπτειν. τόνδ᾽ ὑποῤῥάπτεις λόγον 
ΑΙ. 540. 

Ὑποσπᾷν. 80 ὑπέσπασε φυγῇ πόδα 

Bac. 430. ποίμνης νεογνὸν ϑρέμμ᾽ 
ὑποσπάσας τόδε El. 495. 

Ὑπόσπονδος. ὑπόσπονδον μολεῖν ἔπεισα 
παιδὶ παῖδα Ph. 81. cf. v. 280. et 

453. 
"Y«osaróc. ϑεὸς, ϑνητοῖς ἐδαμῶς ὑπο- 
saróc Antig. fr. XVII. 2. ἄλγος ἐχ 
vrosaróv Sup. 737. 

"FxoséANew. ὄχ ὑποςτέλλῃ (2 sing. 
pres. med.) λόγῳ Or. 606. 

"Yxospéóew. πάλιν ὑποςρέφει βίοτον εἰς 

ἀΐδαν Her. F. 780. δεῦρ᾽ ὑποτρέψας 
πάλιν Al. 1022.  vzospéjac λέλησαι 
μεταβαλὼν ἄλλας γραφὰς lph. A. 

363. 
Ὑπόςροφος. ὑπόςτροφον νεανίδα Σπάρτῃ 
κομίζασα Iph. A. 1204. 

"Fxospevvovat. ἵνα μὴ λέκτρ᾽ ὑποτρώ- 
σω τινὶ Hel. 59. 

Ὑποτείνειν. ὑπὸ δ᾽ ἔτεινε---λόγβςε τῷ 
-τοιότες λέγειν Or. 913. 

Ὑποτιϑέναι. ὑποτίϑης τιν᾽ ἐλπίδα Or. 
1186. ὑπέϑηκας ὀρϑῶς τὰς Aóyasc 
Iph. A. 507. ὀργῇ ὑπόϑες ἥσυχον 
πόδα Bac. 646. τὸν ὑποϑέντα τὰς 
τέχνας γυναιξὶ ib. 674. 

Ὑποτρέχειν. ὑποτρέχων σε ϑωπείᾳ Or. 
069. ὑποδραμᾶσα Iph. A. 631. et 
636. 

Ὑπεργεῖν. mávS ὑπεργεῖν σοί τε xai 
τέκνοις ϑέλω Med. 620. εἰ δή μ᾽ Ἥρᾳ 
S ὑπεργεῖν σοί τ᾽ ἀναγκαίως ἔχει 
Her. F. 859. ποῖόν τι χρήζεσ᾽, ὡς 
ὑπδργήσω lon. 333. δεῖ μὲ ᾿Αδμήτῳ 
ὑπεργῆσαι χάριν Al. 842. τί δή ποϑ᾽ 
ὑμῖν ἄλλ᾽ ὑπεργῆσαί ue χρή; Sup. 
1179. 1» ἀμφοῖν εἷς ὑπεργήσῃ (2 
sing. aor. 1. conjunct. med.) διπλᾶ 
Her. F. 328. 

ὝὙποφεύγειν. 
El. 1343. 

,r , E e , 

KUrac τασὺ υποφεύγων 

ὕποπτος σα γινώ- Ὕποχος. 
r8T εἰς ὕποπτον] Ὑποψία Hel. 1565. 

Vmróxec καλεμένϑες Epist. V. 

Ὕπτιος Her. F. 979. ἐξ ἐλπίδων πί- 

πτοντὰς ὑπτίας ὁρῶ Inus fr. XVI. 5. 

yasép' ὑπτίαν Cy. 325. 
Ὑπώπιον. προσίσχων τοῖσδε τοῖς Urw- 
πίοις Eu. fr. I. 2. 

Ὑπώροφος. κλύεις ὑπώροφον βοάν; 

ΕἸ. 1106. ὑπώροφα μέλαϑρα Ph. 
306. et Her. F. 107. 

"Ycíat, nom. urbis. Bac. 750. 
SUNT Fert - T - ^ y.:5 ᾿ἢ 1 

sarOC. τιν υμῶν πρῶτον: ἢ, τίν Usd- 

rov πρὸς sépra ϑῶμαι; Her. F. 485. 
ὃς ἔλεξας Veársc Aóysc El. 1055. 

bsárg»v ὄπα Hec. 555. dsárqv ὁδὸν 
Al. 613. saróv σ᾽ εἰσορῶν Mip. 
1097. vsarov πρόσφϑεγμα Her. 573. 
ἐν ὑξάτοις κακοῖς Ion. 1115. 

"Ysspeiv. ἣν ὑτερήσῃς Ph. 983. et 
1288. παιδὸς ὑτερήσομαι Iph. A. 
1203. 

"Ysepoc. ὑςτέρῳ ποδὲ Ph. 150. Hip. 
1243. et Her. F. 1040.  ?«epoc βοη- 
δρομεῖς Rh. 412. 
dOé£v £oS' ὅδ᾽ ὕξερος Her. F. 522. 
νεωτέρων κακῶν Vcepoc ἀφίγμαι ib. 
1174. ῳδὰς ὑτέροισι ϑήσετε Sup. 
1224. cf. Tr. 1245. πρὸς ἀνδρῶν 
bsépev ΤΥ. 18. ὑτέρα βοηδρόμος πάρ- 
ειμι Ph. 1441. πρὸς τὴν τελευτὴν 
bsípav An. 393. γνώμαισιν vsépau- 
cw Sup. 1083. vsepov adverb. Or. 
1498. Med. 291. Rh. 333. 443. et | 
453. etc. 

Ὑφαίνειν. ὕφῃνα τόδ᾽ εἶδος εὐμίτοις 

πλοκαῖς Iph. T. 817. cf. v. 814. et 

Ion. 1417. 
Ὑφαιρεῖσϑαι. γνώμην ὑφαιρῇ τὴν ἐμὴν — 
Rh. 834. σιγῇ r83' ὑφαιρόμεσϑά νιν 
El. 271. ὰ 

Ὑφαντός. ἐνῆν ὑφανταὶ γράμμασιν 

τοιαίδ᾽ ὑφαὶ Ion. 1146. 
Ὑφάπτειν. ὕῴφαπτε δώματα τάδε ΟΥ. 

1618. ὑφάπτειν τὸν μονῶπα παῖδα 

γῆς Cy. 644. ἕως ὑφῆψε δῶμ᾽ ἀνη- 

$aíso πυρὶ Or. 620. cf. Med. 378. 
πόλις ὑφάπτεται πυρὶ Tr 127212 A 

Ὕφασμα.. πόσιν ἀπείρῳ περιβαλϑσ᾽ 

ὑφάσματι Or. 25. ó—v$acp' vonv 

ἐγὼ Ion. 1417. cf. v. 1424.  kevotet 

ϑάπτειν ἐν πέπλοις ἱἱφάσμασιν Hel. 

Διὸς Σωτῆρος ὑμῖν. 
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1259. vid. not. λαβὼν ὑφάσμαϑ᾽ ἱερὰ 
lon.1141. βαρβάρων ὑφάσματα 1b. 
1159. πολλὰ παρϑένων ὑφάσματα 
ib. 1418. 

Ὑφή. πέπλων εὐπήκτοις ὑφαῖς Iph. TT. 
312. ἐν εὐπήνοις ὑφαῖς ib. 814. cf. 
V. 1465, ἐνῆν ὑφανταὶ γράμμασιν 
τοιαίδ᾽ ὑφαὶ lon. 1140. . 

Ὑφηγεῖσϑαι. τῷδ᾽ ὑφήγησαι El. 664. 
Ὑφιέναι, σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ (i. e. ὑφεῖσα) 
ἀλγηδόσι Med. 24, εἴ y ὑφήσεις, 
τοῦδ᾽ ἀπαλλάξῃ βία lon. 847. τὸν 
ἐμὸν ὠδίνων πόνον μαςοῖς ὑφεῖτο Ph. 
91. ἀντὶ a8 κατϑανεῖν ὑφειμένην AI. 
527. ὄρνις ὑφειμένη Her. F. 72. 

Ὑφιζάνειν. ὑφίζανον κύκλοις Ph. 1391. 
Ὑφιςάναι. τῷδε ξιφήρης ὑφειτήκει λόχος 
An. 1115. ἐδεὶς ὑπέτη Ph. 1479. ἣ 
τόδ᾽ ὑπέξτη Al. 37. ἄσμενος ϑύσειν 
Vrésnc παῖδα Iph. A. 360. cf. v. 530. 
τῆσδ᾽ ἔρωτ᾽ ἐξαίρετον ὑπέτη Tr. 415. 
μυρίον ὄχλον Φρυγῶν ὑπέτην Cy. 199. 
Vrésyré γ᾽ αὐτεπάγγελτοι ϑανεῖν Her. 
F. 706. μόνη δύναιτ᾽ ἂν τόνδ᾽ ὑποςῆ- 
ναι πόνον Sup. 189. cf. v. 345. σὲ 
ὑποτὰς Rh. 375. ὑποτὰς αὐτὸς ἠδὲ- 
κηκέναι Phi. fr. XIII. 2. μεγάλων 
ἄϑλων δεινὸν ὑποτὰς Tem. fr. XVIII. 
2. τῆς Vrosáocnc τροφὰς Or. 555. τὸν 
αὐτὸν τῇδ᾽ ὑποτήσω δόλον ; El. 983. 
τόνδ᾽ ὑφίξαμαι πόνον Rh. 157. κατϑα- 
νεῖν ὑφίταμαι lon. 1415. ταῖς συμ- 
φοραῖς ὅστις ἐχ ὑφίξαται, εἰδ᾽ ἀνδρὸς 

ἂν δύναιϑ᾽ ὑποτῆναι βέλος Her. F. 
1349. 8q. ὑποταϑεὶς δορὶ Rh. 315. 

Ὑψαύχην. εἰς ἐλάτην ὑψαύχενα Bac. 
1050. 

Ὑψηλός. ἵν᾽ εἰδῇ μὴ ᾽πὶ τοῖς ἐμοῖς κα- 
κοῖς ὑψηλὸς εἶναι Hip. 730. ὁ ὀλββθιός 
νιν ὑψηλὸν αἴρει Sup. 555. conf. Her. 
323. ἀνὴρ ὑψηλὸς Hel. 425, ὑψηλῶν 
ἐπὶ ναῶν (in templis) El. 6. ὑψηλῆς 
δρυὸς Cy. 382. ἀμφίβληςτρα τοίχων 
ὑψηλὰ Iph. T. 97. τὸν μὲν ἀφ᾽ ὑψη.- 
λῶν βραχὺν ὦκισεν Her. 613. χρὴ---- 
τἀμφανῆ ὑψηλ᾽ tyarFr.inc. XXXIX. 
3. et fr. inc. B. 47. 4. 

Ὑψηλόφρων ϑυμὸς Iph. A. 919. 
Ὑψικόμος. ὑψικύμων πέραν £Xarür 
ΑΙ. 588. 

Ὑψιπετής. ὑψιπετὲς εἰς μέλαϑρον Hec. 
1101. 

Ὑψέπυλος. κλῇϑρα ὑψιπύλων δόμων 
Her. F. 1030. 

Ὑψίπυργος. ὑψιπύργε πατρίδος Tr. 
376. 

Ὑψόϑεν. εἰς τράχηλον ὑψόϑεν πεσὼν 
Tr. 750. cf. Bac. 1109. μί᾽ ἡμέρα 
τὸν μὲν καϑεῖλεν ὑψόϑεν---Τητ5 fr. 
XVI. 3. 

"Yyoc. 80 ἡὐγένειά o ἦρεν εἰς ὕψος 
μέγα; Ph. 407. κρεῖσσον ὕψος τῆς 
προϑυμίας ἔχων Bac. 1099. πρὸς 
ὕψος ἡρμένον τινὰ Fr. inc, XXVI. 1. 

'"YUs. 8 ϑάσσων Bac. 1109. τὸν 
ὑψδ αἰϑέρα Fr. inc. I. 1. 

o. 
Φαγέδαινα Phi. fr. IV. $asvvàc ἄφρων ὁδὲς El. 727. $aev-. Φαγεῖν ré) ἡμέραν Cy. 335. voic s(Awv ὅπλοις An. 1147. Φαέϑειν. Φαέϑων κύκλος ἀελίοιο El. Φαεσίμβροτος. ϑεῦ φαεσίμβροτοι αὐγαὶ 408. Her. 750. 
Φαέϑων, nom. propr. filius Solis. Hip.|baeeoópoc. ἐν φαεσφόρῳ Κύκλωπος 740. ὄψει Cy. 461. ἐν μακρᾷ φλογὶ φαε- Φαεινός. φαεινὸς αἰϑὴρ Fr.inc. CLXII. σφόρῳ Hel. 635. 
2. φαεινῶν ἀτέρων Cy. 852. φαεινὰς Φαέδρα, uxor Thesei. Hip. 27. etc. spav8 πτύχας Ph. 84. ἐν φαειναῖς Φαιδρός. ὄμμα φαιδρὸν Med. 1043. ἡλία περιπτυχαῖς Ion. 1516. Φαιδρύνειν. ἵνα ϑεαὶ μορφὰν ἐφαίδρυ- Φαεννός. φαεννὸν αἰϑέρα Bac. 631. vav Hel. 683. 
φαενγοὶ ἡλία λαμπτῆρες Rh.59. ἕω Φαιδρωπός. ὄμμα φαιδρωπὸν Or. 892. φαεννὰν Phadth. fr. 1. δ, τρεῖς φα-᾿ Φαίνειν. ἃ νῦν ἐσορᾷν φαίνει Her. F. εννὰς ἡλία διεξόδος Au. 1087. ὀμμά-] 811. ϑησαυρὸν, ὃν φαίνει ϑεὸς El. των £v φαενναῖς αὐγαῖς Ion. 1071.| 565. $aívec (apparent, in conspec- 
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tum prodeunt) τινὲς δαίμονες ib. 
1234. εὐπρεπὲς φαίνειν πρόσωπον 
ib. 1075. κακὰς ἔφαινον τῷ σκοπᾶντι 
προσβολὰς ib. 829. Σπαρτῶν ἵνα 

γένος ἔφανε Her. F. 794. φανεῖ κα-͵ Φάναι, αἱ. 
ἅπαντα] φάνας ἔδειξεν Rh. 943. et Φαναί. εἰς κῶν ἔκλυσιν Iph. T. 899. 

$AOZ 

δος φάμα Med. 420. τὰν εὔδοξον φά- 

pav ΗΙρ. 774. φάμαν ijkeca Tr. 216. 
δυσφήμες φάμας Hec. 195. spédect 
φᾶμαι Med. 416. 

μυτηρίων τῶν ἀποῤῥήτων 

τολμῶσι δεινὰ φαίνεται Ph. 277. πῶς] φανάς γε Βακχίϑ Ion. 550. 

προνώπιος φαίνῃ (2 sing. pras. med. Φαναῖος Ζεὺς Rh. 355. 
conspiciendum te das) πρὸς οἴκοις) Φανερός. 
τοῖς ἐμοῖς; Bac. 645. ϑεὸς φαίνῃ 

μέγας ib. 1030. τὰ χρητὰ μή σοι 

λυπρὰ φαινέσϑω Med. 60]. αἰεὶ εὐ- 
Τυχεῖς φαίνοισϑέ μοι El. 889. μὴ δί- 
δασκε τὰ καλὰ φαίνεσϑαι καλὰ And. 

fr. VII. 2. δεῖ με---εἶναι μὲν. ὕσπερ 
εἰμὶ, φαίνεσϑαι δὲ μὴ Tel. fr. VIII. 2. 
ϑεὸς ἐγὼ πέφῃνά σοι μέγιτος Iph. A. 
973. cf. Bac. 182. ἄλλος τις Αἴας 

- δεύτερος παιδὸς πέφηνε σῆς Tr. 615. 
παῖδα τὸν ἐπὶ σοὶ πεφῃνότα lon. 978. 
cf. v. 1188, κακὴ φανϑμαι --- γυνὴ 
Hec. 848. εἴ σοι φανεῖται ϑαῦμα ib. 
080. πῶς ὁπλίταις τευχέων ἄτερ φανῇ 

(2 sing. fut. 1. med.); Her. 694. 
λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βολευμάτων 
Med. 769. 32? 

ἐμοῖς Bac. 501]. πέπυσμαι, φανερὸν 
᾿Ἑλλήνων τινὰ εἰς γῆν ἀφίχϑαι Hel. 

1189. φανερὸν χαρακτῆρ᾽ ἀρετῆς Her. 
F. 658. φανερὰν ἄταν Hip. 1289. 
δίκα φανερὸς Bac. 990. et 1010. εἰς 
φανερὰν ὄψιν ἘΠ. 1230. φανερὸν κα- 
κὸν Ph. 1558. φανερὸν πένϑος Rh. 
748. εἰ τὰ καλὰ πᾶσι φανερὰ, καὶ τὰ 
μὴ καλὰ Or. 492. ἄχεα φανερὰ Ph. 
1515. et El. 1191. δάκρυα φανερὰ 
πᾶσι Ph. 1560. τὰ ἕτερα μεγάλα 
φανερὰ Dac. 1004. cf. v. 1196. ξύμ- 
βολα φανερὰ Hel. 298. φανερὰ κακὰ 
Ion. 945. φανερὰ ϑύματα νερτέρων 
ib. 1234. cf. v. 1931. 
rov ἀςέρ᾽ ᾿Αϑήνας Hip. 1123. 

ἐπ᾽ ἐλπίδι φάνϑη Her. Φαντάζεσϑαι. μή τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ 
F.804. ὅτε χρυσέοις ἐφάνη σὺν ὅπλοις] φαντάζεται Ph. 935. ἐν χεροῖν σέϑεν 
Hec. 112. φάνηϑι Kh. 370. πρὸς ---φαντάζομαι lon. 1444. μηδὲ $av- 
ἥλικας φάνηϑι σὰς Ph. 1780. φάνηϑι) τάζε δόμων πάροιϑε An. 877. 
ταῦρος, K. T. X. Bac. 1015. σκιὰ φά- Φάντασμα. 
νηί μοι Her. F. 494. μή μοι ποτὲ] Hec. 54. 

, , )" 1» ^ 

φάντασμα δειμαίνϑσ᾽ ἐμὸν 
φάντασμ᾽ ᾿Αχιλλῆος 10, 95. 

σὺν κακῷ φανείης Hip. 528. μή σοι cf. v. 390. 
, E ^ ^r 5 - - L y. ; f , , ^ , , 

τύραννος λαμπρὸς ἐξ às8 φανῇ Pli.|Pdoc. ἐκέτι μοι βίος àyasóc ἐν φάει 
[rA 1 Ὁ ὑπὲρ τύμβε φανεὶς Hec. 37. 
μόλις φανεὶς --- ματρὸς ὠλέναις | Ph. 

317. εἰς γυναῖκα γοργὸς ὁπλίτης $a- 
νεὶς An. 459. ᾧ ναυτίλοισι χείματος 

λιμὴν φανεὶς ib. 8092, εὐγενὴς ἐχϑροῖς 

φανεὶς Tr. 1035. ὦ χρόνῳ φανεὶς 

ΕἸ. 578. ὦ παράλογόν μοι σὴ φανεῖσ᾽ 
ἀμορφία Or. 391. συμφορὰ---φανεῖσα 
Al.897. φανήσομαι δόλης ποδῶν πάρ- 

οιδεν Hec. 47. κακὸς φανήσομαι Ph. 

1012. πατρὸς---ἔργα δρῶν φανήσεται 
An. 343. λαμπρὸς φανήσεταί σοι 

K. T. . Her. 281. ἢ γάρ τις ἀροτὴρ 
φανήσεται vov El. 105. etc. 

Φάκελος. μέγαν φάκελον ξύλων Cy. 
241, 

PaXaxpóc. πρόσωπον φαλακρὸν Cy. 
296. 

Φάλαρα, rà Sup. 586. 
Φάμα, dor. pro φήμη. οἵαν ἀΐω φάμαν 

περὶ σᾶς ψυχᾶς Hec. 177. δυσκέλα- 

Hec. 109. ἡμεῖς ἐν φάει δελεύσομεν 
ib. 415. ἐκέτ᾽ ὄντα Διὸς ἐν φάει ib. 

707. cf. v. 1214. Ph. 1349. 4 pé- 
yisov “Ἑλλησιν φάος Hec. 841. φάος 

ὁρῶ Or. 386. cf. Her. 969. εἰ λεύσ- 
σει φάος Ph. 1091. cf. v. 1542. Rh. 

967. ὁμὸς ἐν φάει βίος Ph. 1287. 
πῶς ἔλιπον φάος ; 10. 1548. φάος 
σωτήριον Med. 482. ὦ φάος διογενὲς 
ib. 1258. φάος λοίσϑιον βλέπων Hip. 

57. ἐχϑρὸν εἰσορῶ φάος 10. 355. μη- 
κέτ᾽ εἰσορᾷν φάος Al. 18. φάος ἡμέρας 

ib. 243. ἐκ ἔξι τὲς ϑανόντας ἐς φάος 

μολεῖν ib. 1079. τὸ τῆς δίκης σώζων 
φάος Sup. 564. λαμπτῆρος φάος ἀμ- 
πετάσας Iph. A. 84. τὸ λαμπρὸν &i- 
λίσσϑσ᾽ ἐν εὐφρόνῃ φάος 10.1571. τόνδε 
δόμοις ἐξεθρέψω φάος Iph. T. 849. 
ἕως ἂν νὺξ ἀμείψηται φάος Rh. 615. 

βλέπων φάος 10. 971. κατὰ φάος, 

per diem, Dac. 425. ὦ φάος μέγιτον 

8 yàp φανερὸς Oppactv γ᾽ 

T" 
4 

τὸν φανερώτα- - 



$APO 

ἡμῖν eie βακχεύματος ib. 608, Aap- 
πρὸν ᾿Εσπέρε φάος lon. 1149. εἰ μή 
γ᾽ ὄνειρον ἐν φάει τι λεύσσομεν Her. 
F.517. ἐς φάος μολὼν ib. 524. ὦ 
φάος μολὼν πατρὶ 1b. 531. βλεφάρων 

| σκοτεινὸν φάος ib. 042. τὸ φάος ἐκλι- 
σειν ib. 1073. cf. Ion. 1186. παίδων 
| ψεογνῶν ἰδεῖν φάος Dan. fr. X, 7. 

ἡμέρας ἁγνὸν φάος Hip. fr. XIV, 1. 
etc, 

Φάραγξ. ϑάσσειν φάραγγα Iph. T. 
| 277. ἐν πύλαισι caScic φάραγγος Cy. 

664. φάραγγες ὕδατι χειμάῤῥῳ péa- 
σαι Tr. 448. ἐν φάραγξι σήπεται νέ- 
κυς Phaéth. fr. IX, 2. 

9apérpa. φαρέτρα Λοΐξία Rh. 979. 
φαρέτραν εὐτρεπῆ σκευάζεται Her, F. 
969. 

Ῥαρμακεύειν, εἰ σὴν παῖδα φαρμακεύο- 
μεν An. 355. 

| Pápuakov. τίνος τόδ᾽ εἶπας φάρμακον 
τρισσοῖς φίλοις; Or. 1190. πόλει 
παρασχεῖν φάρμακον σωτηρίας Ph.900. 
φάρμακον πόνων Bac. 2838. τὸ ϑανεῖν 

| Nakür μέγιστον φάρμακον νομίζεται 
Her. 596. φάρμακον δρατήριον Ion. 
1185. λόγος ἐσθλὸς φάρμακον φόβο 
Fr. inc. LIX. 2. λύπης φάρμακον 
eorund; LXXV. 1. ἄλλ᾽ ἐπ’ ἄλλῃ 
φάρμακον κεῖται νόσῳ eor. CXVIII. 1. 
φαρμάκοισιν (sc. φῶτα κτενεῖς) ; Hec. 
878, cf. Med. 885. ὁ ἄδικος λόγος 
φαρμάκων δεῖται σοφῶν Ph. 475. σάρ-: 
κες ἀπ’ ὀςέων--- ἀδήλοις φαρμάκοις 
ἀπέῤῥεον Med. 1201. φαρμάκοις κε- 
κρυμμένοις An. 32. ςυγᾶῦμαι ἀνδρὶ 
φαρμάκοισι σοῖς lb. 157. cf. v. 204. 
SÓde γυναικὸς ódpuar ἐξεύρηκέ πω 
κακῆς lb. 971. ὄτε φαρμάκοις ἄκη 
λάβοις ἂν Bac. 326. φαρμάκων Sa- 
νασίμων lon. 616. χρείας ἀνάνδρε 
φάρμακα Del. fr. VIIL. 2. ἐπιτακτὰ 
φάρμακα ejusd. fr. XVIII. 2. ϑνή- 
σκετε φαρμάκοισιν ἐκ γυναικὸς Cress. | Φάτις. 
fr. IV. 2. τὰ τῆς γε λήϑης φώρμακ᾽ 
ὀρϑώσας Pal. fr. II. 1. etc. 

Φάρος, nom. propr. insule, Hel. 5, 
Φᾶρος, vel φάρος, velum, pallium. λι- 
νόκροκον φᾶρος Hec. 1081. λεπτόμι- 
rov φάρος An. 832. XpvcotózoXov φά- 
poc Her. F. 414. χρυσεοπηνήτων $a- 
ρέων Or. 838. φάρεα πορφύρεα ib. 
1436. et Hip. 126. ἄπεπλος φαρέων 
λευκῶν Ph. 328. λεπτὰ φάρεα Hip. 

SATT 

133. et λεπτὰ iid Sup. 286. πολυ- 
ποίκιλα φάρεα Iph. 'T. 1150. εὖτ᾽ εἰς 
κόλπες κρόκεα πέταλα φάρεσιν ἔδρεπον 
Ion. 889. πολύπηνα φάρεα El. 191. 
"lóaia $dpm ib.317. πῶς àv vov t ] 
ταὔτ᾽ ἂν $dpm; ib. 543. ἐπιβαλὼν 
φάρη κόραις ib. 1221. φάρεά γ᾽ ἀμ- 
φιβάλλομεν ib. 1231. 

Φαρσάλιος. πόλεως Φαρσαλίας An. 16. 
γῆς Φαρσαλίας ib. 22. 

Φάρσαλος yii Iph. A. 812. 4 
$ápvy£. ὁ φάρυγξ εὐτρεπὴς ἔξω Cy. 
214. εὐρείας φάρυγγος ἀναςόμε τὸ 
χεῖλος ib. 355. φάρυγγος αἰϑέρ᾽ ἐξιεὶς 
[βαρὺν ib. 409. ἐξ ἀναιδῶς φάρυγγος 
ib. 588. 

Φάσγανον. ἀμφίχρυσον φάσγανον Hec. 
248. σπάϑῃ φασγάνε μελανδέτα Eu. 
fr. II. 2, εἰς βάρβαρα φάσγανα ἐμ- 
πεσῇ Hel. 870. ἴτω φάσγανα Syl. fr. 
II. 1. etc. 

Φᾶσις, nom. propr. fluvii. An. 652. 
Φάσκειν. μόνος γε φάσκε διαφυγεῖν μό- 
ρον Hel. 1083. ὁ μὴ φάσκων Her. 
908. τί φάσκων; Her. F. 1382. ἡ 
τεκεῖν φάσκαεσα Al. 640. ἔφασκε Sis. 
fr. 1 2726tc. 
Φάσμα. φάσμα μελανόπτερον Hec. 704. 
ὁρῶ ἄελπτον φάσμα Or. 877. cf. Iph. 
A. 1586. et Ion. 1395. φάσμα vtp- 
τέρων Al. 1130. εὔσημον φάσμα vav- 
βάταις Iph. A. 252. οἷον φάσμ᾽ ὑπὲρ 
δόμων ὁρῶ: Her. F. 817. τί ποτ᾽ ai- 
pog! ἔννυχος--φάσμασιν ; Hec. 70. 
ἐκ φασμάτων τάδε νοσεῖς ποίων ὕπο; 
Or. 407. νὺξ καινὰ $épeca φάσματα 
Iph. T. 42. νύχια φάσματα ib. 1261. 
πέμπε φάσματ᾽ εὐμενῆ Hel. 575. μα- 
καρίων φασμάτων Ion. 1354. ὀψόμε- 
νοι τυράννων φάσματα El. 711. 

Φατίζειν. τῷ τῆς ϑεᾶς τὴν παῖδ᾽ ἄλο- 
xov φατίσας Iph. A. 135. κὀρη---ἐμὴ 
φατισϑεῖσα ib. 936. 

γνὲς 78 9:8 τὴν φάτιν Ph. 23. 
ὅϑεν μοι πρώτα φάτις ἦλϑε---ΗΙρ. 
130. πομπέμα φάτις δωμάτων ib. 579. 
go" ἀμφὶ Πηλέως ἦλϑεν, ὡς ἥξοι, φάτις; 
An. 79. πικρὰν Φοίβο φάτιν Sup. 
834.. ef. Hel. 668. et Ion. 1325. 
φάτις ἔτυμος Iph. A. 795. μαψίδιον 
ἔχει φάτιν Hel. 259. φάτιν τιν᾽ οἵ- 
κοϑὲεν κλύασα ib. 1907. rw φάτις 
αὐδᾷ lon. 225. φάτιν ior ib. 508. 
εὐκλεᾶ ἔχων φάτιν Ar. tr. XI. 2. 



ΦΈΓΓΕΙ" 

Φάτνη. mwXecíav φάτνην Eu. fr. VI. 
l. τράπεζ᾽, ἀπόντων τῶν λόγων, 
φάτνη πέλει Fr.inc. Β. 24. ὦ φάτ- 
ναισι ταῖς ἐμαῖς τεϑραμμέναι Hip. 
1240. φάτνας αἵμασιν πεφυρμένας 
Al. 499. ἱππικαῖς πέλας φάτναισιν 

Bac. 510. cf. v. 618. et Hel. 1197. 
φονίαισι φάτναις Her. F. 382. τάσδ᾽ 
Ox8Cc φάτναις ἄγοντες πρόσϑετε El. 

1180. ἐπάκτιοι φάτναι St. fr. III. 
0 

Φαῦλος. φαῦλος ψόγος Ph. 94. ὧδε 
φαῦλος ὧν An. 325. cf. v. 379. 
φαῦλον ἀϑλήσας πόνον Sup. 817. Φείδεσϑαι. 
8 φαύλῳ τρόπῳ ἘΠ. 599. φαῦλον 
xpnsóv λαβεῖν φίλον lon. 834. ἂν 
φαῦλος ἦ τἄλλα Antig. fr. VI. 2. 
ἥκιτα φαῦλος Syl. fr. III. 1. καὶ σο- 

- φοῖς καὶ τοῖσι φαύλοις ἔνδικα Ph. 499, 
οἱ ἐν σοφοῖς φαῦλοι Hip. 989. φαύ- 
λοις---πεισϑεὶς λόγοις An. 871. φαύ- 
Asc μάχεσϑαι βεκόλαες ἡγόμεϑα Iph. 
T. 805. μηδείς ue φαύλην νομιζέτω 
Med. 807. £vvo&pat φαῦλος àca Hip. 
435. 

$EPE 

ib. 1035. τυφλὸν φέγγος ib. 1068. 
λιπεῖν φέγγος Or. 952. χρυσεόκυκλον 
φέγγος Ph. 18]. φέγγος λαμπρὸν 
Hip. 179. φέγγος ἀελέε ib. 850. Iph; 
A. 1282. et El. 729. φίλον τὸ φέγγος 
r8ro τᾶ ϑεᾶ Al. 725. conf. Dau. fr. X. 
l. τί φέγγος ---ὀδιφρεύετό γ᾽ ἅλιος - 
Sup. 990. Διὸς φέγγος Iph. A. 1506. 
τὸ τᾶσδε ἁμέρας---φέγγος ὀλοὸν εἶδε 
γαῖαν 'Tr. 850. εἴτ᾽ ἐκλέλοιπε φέγ- 
γος Mel. 327. ὦ φέγγος El. 866. 
£v ταυτῷ φέγγει μοιριδίῳ φϑιμένες 
Epig. I. 4. 

τί δή ys φείδομαι ψυχῆς 
ἐμῆς; Her. F. 1146. φείδα μηδὲν 
Hec. 1044. Med. 401. et Her. F, 
1400. φείδε ὀλιγάκις λέγειν κακὰ Or, 
393. cf. v. sq. μὴ φείδεσϑε Hec. 387, 
et Tr. 1285. φειδώμεϑ᾽ ἀνδρῶν εὐγε- 
vov, φειδώμεϑα Inus fr. XI. 1. φεί- 
δεσϑαι τέκνων Iph. A. 403. ἐδ᾽ ἐφει- 
σάμην ΑἹ]. 289. τί κεύϑων---Εὐρυσ- 
ϑέως ἐφείσατο; Her. 880. φεῖσαι 
τέκνων Med. 1057. 

δόκησις φαύλη Antig. fr. X, 2. bao, subst. φειδοῖ πονηρᾷ μηδέν᾽ εὖ 
φαύλῃ διαίτῃ Antiop. fr. XXVII. 4.| ποιεῖν βροτῶν Antiop. fr. XL.3. φειδὼ 
ὀργῇ φαύλῃ Ar. fr. VI. τῆς ἀληϑείας, βία Hip. fr. X. 
ὁδὸς φαύλη τίς £cv Bel. fr. XII. 8.Φεραῖος. 

$asXe χϑονὸς Cresph. fr. XIV. εἰς] δρῶν Φεραίων εὐμενὴς rapacía ib. 609. 
τὸν ϑεὸν τὸ φαῦλον ἀναφέρειν Iph. T.| πολλοί σοι ξένοι Φεραίων ib. 1048. 
990. νυκτὸς ὅτι φαῦλον ἐμβαλεῖν epa- 
τὸν Rh. 285. ὄὅτοι βασιλέα φαῦλον 
κτανεῖν El. 760. σὺ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε 
Iph. A. 784. τὰ μάντεων ἐσεῖδον, ὡς 

φαῦλ᾽ ἐτὲ Hel. 751. μὴ φαυλότερος 
γένῃ περὶ ἡμᾶς Epist. 1. φαυλοτέρας 
φρενὸς Απ. 483. τὸ πλῆϑος ὅτι φαυ- 
λότερον ἐνόμισε Bac. 431. 

Φαυλότης. οἱ τὰς τέχνας ἔχοντες ἀ- 
σλιώτεροι τῆς φαυλότητος Pol. fr. III. 
2. ἐν τῷ ὄλβῳ φαυλότης ἔνεςί τις 
ejusd. fr. V. 2. 

Φαύλως. ὄτι φαύλως ἦλϑε χϑόνα Ph. 

112. φαύλως φέρε Iph. A. 850. cf. 

v. 897. φαύλως εὕδομεν Rh. 769. 
SX ὧδε φαύλως abr ἐγὼ μετέρχομαι 
lon. 1546. ὅτοι ῥᾷάδιον τὰ τοιάδε φαύ- 
λως παραινεῖν Her. F. 89. 

Péyyoc. τριταῖον ἤδη φέγγος αἰωρέ- 
μενος Mec. 32. εἰσορᾷν φέγγος ἡλίε 
ib. 248. cf. Or. 1025. Hip. 1023. An. 
113. Bac. 210. Hel. 538. Ion. 853. 
ἀφέημ᾽ ὀμμάτων ἐλεύϑερον φέγγος τόδε 
Hec. 868, τυφλὅμαι φέγγος ὀμμάτων 

, 
(4 v2 Φεραίων dev Al. 483. - 

τ ὦ 
Φεραία χϑὼν ib. 235. cf. v. 479. 

Φέρβειν. φέρβειν βοτὰ Hip. 75. μ᾽ 
ἔφερβε σὸς δόμος Or. 867. βωμοί μ᾽ 
ἔφερβον lon. 323. φερβόμενοι κλει- 
νοτάταν σοφίαν Med. 827. 

Φέρειν. εἰ γῆ κακὴ---οεὖ sdxvv φέρει 
Hec. 593. Ἑκάβῃ φέρω τόδ᾽ ἄλγος 
Hec. 663. φέρω σιγῇ κακά; ib. 738. 
αἰσχύνην φέρει ib. 1241. ἀτρεμαίαν 
---φέρω βοὰν Or. 148. χάριν φέρεις, 
ib. 239. ἴσον φέρει νὺξ Ph. 798. ue- 
γάλα φέρω κακὰ ib. 1347. ἁγνὰς 
χεῖρας αἵματος φέρεις ; Hip. 816. τὲς 
κρείσσες λόγες πικρῶς φέρεσι τῶν ἐλασ- 
σόνων ὕπο An. 189. τὰς σὲς μύϑες 

ῥᾳδίως φέρω ib. 745. αἰδῶ φέρει Sup, 
911. μέγα φέρεσ᾽ εἰς ἀρετὰν Iph. A. 
569. ἔνϑα δόξα φέρει κλέος ib. 566. 

τόδ᾽ ἐμὸν 8 φαύλως φέρω ib. 897. cf. 
v. 850. ἐχ ἁπλῶς ὅτω φέρω ib. 899. 
póxSoc βδεὶς τοῖς νέοις σκῆψιν φέρει 
Iph. T. 122. φέρω σοι κεδνὲς Aoysc 
Kh. 272. cf. Tr. 53. Ion. 1110. et ΕἸ, 
228. 237. et 292. ὄνομα δυσκλεὲς 
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φέρω Hel. 60. ἐδὲν ἡ σκῆψις φέρει 1}". 
1070. φέρεις ὑπέρφευ τὰς τύχας Her. 
F. 1321. τὸ εἶδος αἶνον ἄξιον φέρει 
El. 1002. ὅστιο--εὐλόγως φέρει τὸν 
δαίμονα Antig. fr. XV. 1. φέρετε--- 
ps8 δέμας Hec. 62. ἐναισίμως φέρε 
ΑἹ. 1080. φέρειν ὅπλα Hec. 14. ϑεῶν 
ἱερὰ φέρειν ib. 804. φέρειν σ᾽ ἀνάγκη 
τὰς παρετώσας τύχας Or. 1024. δεῖ 
φέρειν τὰ τῶν ϑεῶν Ph. 385. τὰς τῶν 
κρατάντων ἀμαϑίας φέρειν χρεὼν ib. 
396. ὀργὰς φέρειν Med. 870. κόφως 
φέρειν συμφορὰς ib. 1018. cf. v. 449. 
τὴν ἄνοιαν εὖ φέρειν Hip. 398. ϑυ- 
paiov κῆδος ἐς τάφον φέρειν AL. 831. 
8 σε φέρειν δεῖ πᾶσιν “Ἕλλησιν κακὰ 
Iph. A. 808. ναύταις ἢν μέτριος j 
χειμὼν φέρειν Tr. 088. ἐμπύρων μισ- 
ϑθς φέρειν Bac. 257. ὡς ῥᾷτα τἀναγ- 
καῖα r& βία φέρειν Mel. 261. τῆς 
τύχης ἴσον φέρειν lon. 818. βάξιν 
εἰς ὦτα φέρειν Dan. 55. εὖ φέρειν χρὴ 
συμφορὰς τὸν εὐγενῆ Alcmen. fr. X. 
φέρειν τὰ συμπίπτοντα μὴ παλιγκότως 
CEno. fr. III. 2. ϑεῶν ϑνητὲς κόσ. 
μον 8 πρέπει φέρειν Fr. inc. XXIX. 2, 
πρὸς 8X ἅπαντας εὔκλειαν φέρων Οὐ. 
90. λόγες δυστυχεῖς φέρων ib. 852. 
τραῦμα φέρων ib. 1487. σπονδὰς σῷ 
κασιγνήτῳ φέρων Ph. 97. et 145. 
φέρων πημονὰν ᾿Ἐριννύων ib. 261. 
ξυμφορὰν φέρων ib. 1079. ἀλαὸν ὄμ- 
μα φέρων ib. 1528. μὴ βίᾳ φέρων 
ζυγὸν Med. 242. ὑφ᾽ ἥβης σπλάγχνον 
ἔντονον φέρων Hip. 118. Μενέλεῳ 
χάριν φέρων Iph. T. 14. cf. Med. 508. 
et Ion. 1183. ᾧπερ ἥκεις μορσίμες 
φέρων σφαγὰς Kh. 636. σοὶ φέρων 
σωτηρίαν 'Tr. 748, σύννοιαν ὄμμασιν 
φέρων Her. 382. χάρμα σοι φέρων 
μέγα ib. 097. δόλιον οἶκτον εἰς μέσον 
φέρων Hel. 1558. σῷ παιδὶ σύμμα- 
Xov φέρων δόρυ Her. F. 1165. εἰς 
γῆν φέροντες γῆν Hyp. fr. IV. δ. τὸ 
σὸν οἴκτῳ φέρασα τυγχάνω An. 144. 
καινὰ $épeca φάσματα Iph. T. 42. 
ἕλισσε---ποδῶν φέρεσα φιλτάταν βάσιν 
Tr. 384. φέρεσα δόξαν πολλὴν καὶ 
ζῆλον παρὰ πᾶσι Epist. IIT. τῶᾶτόν 
ποτ᾽ ἔτεκον kdóepov (i. e. καὶ ἔφ.) £ó- 
vic ὕπο Hec. 702. ἔφερες ἄχεα πα- 
τρίδι φόνια Ph. 1037. ἔφερε κακὸν 
ἅλις Ἢ e. sat moderate) Al. 910. 

ἤΑρης τάχ᾽ οἴσεται Ph. 260. 

ΦΕΡΕ 

δίδυμον ἂν ἤβαν ἔφερον Her. F. 657. 
b) aor. 1. ἤνεγκα. μῦϑοι τάδ᾽ ἐς ἀν- 
ϑρώπες ἤνεγκαν παρὰ καιρὸν Iph. A. 
800. πόνος μυρίες ὑπὲρ φίλων ἤνεγκε 
Ηον, 338, ἀγγελίαν μοι ἐνέγκατε ib. 
751. ἐσκόπεν, ὅπως κάλλιτ᾽ ἐνέγκαιμ᾽ 
αὐτὸν (sc. τὸν ἔρωτα) Hip. 393. c) 
aor. 2. ἤνεγκον ἔνεγχ᾽ ὁπλίτην kóc- 
pov ὡς Táxizá μοι Her. 609, πόλλ᾽ 
ἐνεγκὼν τῶν ἐμῶν ἄχϑη κακῶν Iph. 
T.710. φήμας μοι ἐσϑλὰς ἐνεγκὼν 
Hel. 1298. πόνες ἐνεγκᾶσ᾽ ἐν ὠδῖσι 
Sup. 920. d) fut. 1. οἴσω. ῥᾷον 
νόσον μετά S ἡσυχίας---οἴσεις Hip. 
206. οἴσω mévSoc ἐκ ἐτήσιον τόδε 
ΑΙ. 337. ἁπλᾶς λύπας ἐξὸν, ἐκ οἴσω 
διπλᾶς Iph. T. 688. φίλτατον ἄχϑος 
οἴσει Rh. 379. βαιὸν πένϑος τῆς Sa- 
λασσίας S8 οἴσω ib. 975. ῥᾳδίως 
αὐτὸν otcw Dac. 640. αἰτίαν εἰς αὗ- 
τὸν οἴσει El. 1267. λᾶτρ᾽ OXtr οἴ- 
cec ἐξ ἁλὸς Hec. 780, 2) med. ταύ- 
ταν φέρομαι βιοτὰν An. 787. φέρῃ 
σὺ τῷδ᾽ ἴσον μέρος ἀγῶνος El. 888. 
δόξαν φέρονται τῷ νομίσματος χάριν 
Frac V. d. rav τις £c 9À0c— 
μηδὲν φέρηται τῶν κακιόνων πλέον 
Hec. 308. ἄξιον μισϑὸν φέρεσϑαι 
Rh. 162. λόγες ματαίες, ὅσπερ ἠνέγ- 
κω, λαβὼν Sup. 583. ψῆφος καϑ᾽ 
ἡμῶν οἴσεται Or. 440. μάχης, ἃν 

δυστυχὲς 
ἀγγελίας ἔπος οἴσῃ 10. 1540. ὄτοι 
ῥᾳδίως---καλλίνικον οἴσεται Med. 45. 
εἰ ζαπλέτος οἴσεται φερνὰς δόμοις An. 
1283. 8) pass. πᾷ φέρομαι; Hec. 
1075. φέρομαι Βάκχα νεκύων Ph. 
1496. μύϑοις ἄλλως φερόμεσϑα Hip. 
197. πρὸς τὴν τελευτὴν---φέρῃ An. 
393. εἰς τὸ λοιδορεῖν φέρῃ ib. 730. 
οἱ φέρονται πλάνητες ]ph. T. 416. 
τί φέρῃ ϑορύβῳ; Rh. 15. ποῖ ποτ᾽ 
ἀπήνης νώτοισι φέρη; Tr. 571. à- 
γόμεϑα, φερόμεϑα ib. 1310. εἰς 
συμφορὰν ἀντὶ τἀγαϑδ φέρει (att. 
pro φέρῃ, ferris) Hel. 318. ἐπίσχες 
ὀργὰς, αἷσιν ἐκ ὀρϑῶς φέρῃ ib. 1658. 
ποῖ φέρῃ ϑυμόμενος ; Her. F. 1246. 
δεῖ σε---πλέον φέρεσϑαι Or. 660. ᾽Αρ- 
yst ὀνείδη---ὠἀνέμοις φέρεσϑαι παρα- 
δίδωμι Tr. 419. cf. v. 454. ὕπνο γλυ- 
κυτάταν φερομένῳ χαρὰν Or. 159. 
φερόμενος ἥξεις Bac. 960. φερόμενοι 



ΦΕΥΓ 

Daecywr rs Bar 7335. πέτραν Gene 
peru» au Or. 952. etc. 

Φέρης. pater Adzmeti AL 1} ete. 
Φερητεάξαιε. dor pro wc, mepes Pheretis ἡ 
ie Eumeio. ]pà A.217. 

vac ἔχων ξάμαρτες Or. 1662. yünmer 
écprac Ceo Alpes Ph 155]  Aa- 
iwesIz éessae τάςσξε εἴς χέρας Med 
$56. z»wuc φερνὰς Hip. 629. εἰ 
ζατλέτες εἴτεται φεανὰς Oépuer Am. 

1353 ἂς σέρω φερνὰς zog Iph. A. 
911 ἤξνδ τῶν τ εάδοα ἧς τότ corii Ζετων τς κασπέσε 

Tm τάτρα» Her. 157. Φεύγει λό- 
γι ἢν 915. τὰ ξένων πρόσωπα φεώς- 
yen 60a Her. Ἐ 05. τὸ φάος ἔε- 
λετεέῖν ὦ óceyw τὰ. 1073. φεύγω γέ- 
veru pecu Cre fr. IT. 17- φεῦ 

»ων ἔρον ócrynr Her. 191. γέροντος. $5 
ὁξρέτων» φεύγων cipue Or. 565. pi- 
um quer dps Vetter inei i irme Ph δῦ. t 

εὖ ι μόνε kae Hip. 35.  eiga 
gdeér Sap. 148. c£ (Ems &. I 
τῶν Eccrewr χόλον φεύγων ἄτα n 
1440. wc aire ξέωγμα φεύγων Hel. 
2L $9 yw. in Judiio acDusctus 
reus, ἘΠ. 1969. οἱ Κύτριν φεύγοντες, 
-op cc miim pueri 
dr. ὦ 

pee 
Her. 1349 c£. τ. 554. ἦν γε μὴ φής 
qyuc 77z04c Ür. 1592. αἰτίαν ὥνγειν, 
Hip. 961. Toc 

gere, meo 

ΤΥ ΚΓ wx Ww 

οὐγεν οειξεβεξα: τ. 1047. 
i». ry ὀεύξορα: Kl 975. ete. 

Her. 260. τί φειετέον: 
z5, wel L5. γλώσσαες 

τὰς 
τρόσξεν Ξώσειν τοτὲ Bec i 
τί φῷ σε; Ph. 318. ef. Hip. IE 
Iph. A. 442. et Her. F. 514. ete. 

γεν Uu εἴσω ἑέρων 
z ^r ^ £^ a» - 

Or. 934. cf. v. 939. ὁτντείων T 
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ἐκ ἔτ᾽ ἂν φϑάνοις ΑΙ. 665.—karáp- 
ypara ἐκ ἂν φϑάνοις ἂν εὐτρεπῆ ποιε- 
ΠΕΡ; Iph. T. 245. ὔἐκέγχ᾽ ἂν φϑάνοις 
ἂν αὔραν ἱςίοις καραδοκῶν Tr. 456. 
φϑάνοις àv ἐκ ἐν τοῖσδε συγκρύπτων 

- δέμας Her. 721. ἂν φϑάσωμεν Ph. 
982. cf. v. 1986. ἔφϑημεν ὄπω---εἰσ- 

| πεσόντες «ρατὸν Ph. 1477. £o Sc με 
μικρὸν Iph. T. 669. ἐπείπερ ἔφϑης 
νεωτέρας Her. 12]. πρὶν ξύμμαχός 
τις---ἐλϑὼν ἐς οἴκος φϑῇ Or. 1229. 
μὴ φϑῇ pe προσβὰς δῶμα An. 991. 

Φϑέγγεσϑαι. πῶς φϑέγγῃ ἀμέγαρτα 
κακῶν; Hec. 192. κάλλιτα Μεσῶν 
φϑέγγεται πλετῶν ἀνὴρ Fr. inc. 
CLXXIII φϑέγγε Rh. 11. οἷον 
εἶδον ἐν γραφαῖς μέλος φϑεγγόμενον ! 
ΗΙΡ. 88 ἀρὰς, ἃς Οἰδίπεςο ἐφϑέγ- 
ξατ᾽ εἰς ἡμᾶς Ph. 478. αὶ γὰρ τάσδ᾽ 
ἂν ἐφϑέγξω λόγος Med. 1307. ἐδὲν 
ἐδεὶς ἐφϑέγξατο An. 1129. πρίν τις 
-ἐφϑέγξατο δεινόν τε καὶ φρικῶδες ib. 
1148. ἐφϑέγξατο βοήν τινα Iph. T. 
1385. εἴ τι Λοξίας ἄναξ ϑέσπισμα 
παίδων εἰς γονὰς ἐφϑέγξατο Ion. 729. 
βλασφημίαν τις οἰκετῶν ἐφϑέγξατο ib. 
1189. φϑέγξαι Hip. 300. φϑέγξασϑε 
ταυτὰ lph. T. 1073. περὶ T8 γὰρ 
ἄλλο μᾶλλον ἂν φϑέγξαιτό τις ; Or. 

B8 1336. 
"b3éyua. μήτ᾽ ἐξ ἐκείνϑ φϑέγμα δέξαοσ- 

Sav Hip. 648, εἴϑε φϑέγμα γηρύ- 
σοισϑέ μοι '. 1074. ὃ πᾶσα χϑὼν φϑέ- 
γματος πληρϑεμένη ib. 1215. 
ἔχοντες An. 925, έ 
λαβεῖν Iph. T. 

Φϑείρειν. φϑείρει σε ϑεῶν τις Hec. 58. 
cf. Ph. 882. εἰ τἄνδον οἰκθρήμα S οἱ 
λελειμμένοι φϑείρεσιν Or. 927. λαῶν 
φϑείρει γέναν Hel. 1345. φϑείρασιν 
ἤϑη χρῆσϑ᾽ ὁμιλίαι κακαὶ Fr. inc. 
CLXXXIX. φϑείροντες ἀςὸς Sup. 
234. FR Her. 285 φϑείρεσϑε 
τῆσδε, discedite ab hac, An.716. zó- 
σον χρόνον----ἴίλιον 
Hel. 780. εἰ μὴ 
l. med. att. pro φ 

ἐφϑείρα πλάνον ; 
QM (2 sing. fut. 
epi, nisi discedes) | 

ΦΘΟΤ' 

τῆσδ᾽ ὡς τάχιτ᾽ ἀπὸ ςέγης An. 709. 
8x ἕνα νομίζων φϑείρεται πόλεως νό- 
pov El. 234. ἐν zpojaigcw ὀμμάτων 
ἐφϑαρμένος Her. F. 932. vavríAec 
ἐφϑαρμένες Iph. T. 276. Φρυγῶν 
ἐφϑαρμένων Tr. 1164. ποντίας ἐφ- 
ϑαρμένας Cy. 299. παρϑένος φϑα- 
ρεῖσα Melan. fr. XXIII. 2. 

Φϑία, provincia Grecis, An. 16. et 
passim in hoc dramate, it. Iph. A. 
103. 713. et 954, 

$3íac. φϑιάδος αἴας Hec. 451. cf. 
An. 862. et 926. et Tr. 241. Φϑιάδα 
κοπίδα El. 836. ᾧϑιὰς, scil. γυνὴ 
An. 119. Φϑιάδων ἵππων Rh. 22:3 

$3íusvoc. κεῖσϑαι φϑίμενον Al. 902. 
ὡς φϑιμένῳ τάδε σοι πέμπω Iph. T. 
1 e φϑέμενος ἀλαίνεις ἄϑαπτος ΤΥ. 
1083. παρὰ Περσεφόνῃ «ἄντα φ3ι- 
μένων τινὰ Hec. 139. vid. etiam Med. 
1414. ΑἹ. 869. 991. et 998. An. 1022. Sup. 44. 52. 59. et 1114. Iph. T. 161. 
Her. F. 442. et Epig. 1. 4. fcm. 
φϑιμένη Al. 81. et 278. et dor. φ8ι- 
péva ib. 93. 

Φϑινὰς μηνῶν ἁμέρα Her. 779. 
Φϑένειν. οἵ φϑίνει τύχα Κύπριδος Hip. 
571. φϑίνει καὶ μαραίνεται νόσῳ Al. 
201. ϑεῶν σκότιοι φϑίνεσι παῖδες ἐν 
ϑανάτῳ ib. 992. ξηραὶ ᾿Αμμωνίδες 
ἕδραι φϑίνεσι El. 735. ὄλβε μέτα 
φϑίνεσι Dan. fr. I. 9. et ζῇν τε καὶ 
φϑίνειν ποιεῖ ib. 5. τοῖς μὲν αὔξεται 
βίος, τῶν δὲ φϑένει Inus fr. XVII. 5. 
νέων φϑινόντων Al. 56. ἔφϑιτο má- 
poc ib. 416. 

Φϑιῶτις γῆ An. 665. Φϑιώτιδε 
κες 10. 1048. 
Tr. 1125. 

Φϑογγή. μή ποτε φϑογγὴν ἀφῇ Hip. 
418. φϑογγῆς κλύεσα σῆς Iph. A, 
1534. πάσας $Soyyàc ἱεῖσα Hec. 
338. φϑογγὰς μόσχων Iph. T. 293. 
ϑέμις εἰς φϑογγὰς τὰς ὑμετέρας ἡμῖν 
πελάϑειν ; ἘΠ, 1292, 

Φϑόγγος Hec. 836. et E 1205. 
4 

ς γυναῖ- 
πρὸς ἀκτὰς Φϑιώτιδας 
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βακχῶν vro Dac. 758. πέτραν φερο- 
pévav δίναισι Or. 982. etc. 

Φέρης, pater Admeti. Al. 11. etc. 
Φερητιάδας, dor. pro qc, nepos Pheretis, 
1. e. Eumelus. Iph. A. 217. 

Φερνή. σῇ p ἀλόχῳ---πέμπεν φερνὴν 
Iph. A. 47. πεπραμένον τὸ σῶμα τῆς 
φερνῆς ἔχων Phaéth. fr. ΧΝ, 2. φερ- 
vàc ἔχων δάμαρτος Or. 1062. γάμων 
φερνὰς διδὲς Αἵμονι Ph. 1581. λά- 

ζυσϑε φερνὰς τάσδε εἰς χέρας Med. 

956. προσϑεὶς φερνὰς Hip. 629. εἰ 
ζαπλότεας οἴσεται φερνὰς δόμοις An. 
1289. ἃς φέρω φερνὰς κόρῃ Iph. A. 

611. μὲ ταῖς σαῖς φερναῖς ἔλαβεν 1b. 

869. φερνὰς πολέμε---λαβὼν γέρας 
Ion. 298. 

Φερσέφασσα, 1. e. Proserpina. Hel. 174. 
Φέρτερος. εἰς τὸ φέρτερον ríS& τὸ μέλ- 
-λον Hel. 352. 

Φερτός. δολείας τᾶς 8 φερτᾶς Hec. 
159. 

Φεῦ, exclamatio, dolorem aut indigna- 
tionem exprimens. Hec. 55. et pas- 
sim, 

Φεύγειν. πένητα φεύγει πᾶς τις ἐκπο- 

δὼν φίλος Med. 56]. εἰς τὲς ἀφώνες 

μάρτυρας φεύγεις ; Hip. 1076. φεύ- 
γομεν πάτραν Her. 187. φεύγει λό- 
yov ib. 912. τὰ ξένων πρόσωπα φεύ- 
γασιν φίλοι Her. F. 805. τὸ φάος ἐκ- 
λιπεῖν d φεύγω 10. 1074. φεύγω γέ- 
γεσιν βροτῶν Cret. fr. IT. 17. φεῦγ᾽ 
ἀνόσιον μίασμ᾽ ἐμὸν Her. F. 1233. 
φεύγειν πόλιν Or. 441. τῶν κακῶν 
μητέρων φεύγειν τρόπες χρὴ τέκμα An. 
230. φεύγειν τὰ δεινὰ Sup. 339. 
φεύγειν πόλεμον Tr. 400. τὸν ᾿Ελλή- 
νων ὅρον φεύγειν Her. 19]. γέροντος 
ὀμμάτων φεύγων κόρας Or. 469. μί- 
acpa φεύγων αἵματος Παλλαντιδῶν 
Hip. 35. αἷμα συγγενὲς φεύγων 

χϑονὸς Sup. 148. cf. CEnei fr. I. 2. 
τῶν 'Epgwrvov χόλον φεύγων Iph. T. 
1440. ὑπ᾽ aier8 δίωγμα φεύγων Hel. 
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Her. 615. τῇδ᾽ ἐπ᾿ αἰτίᾳ φυγὼν Hip. 
1007. νέρϑεν ἄσμενος φυγὼν Her. 
F. 621. ἐδὲ φευξιῶ φίλες Her. F. 

628. vid. not. πέφευγας τὸν ἐμὸν 
ἱκέσιον Δία Hec. 845. ἀψυχίᾳ mé- 
φευγεν ἄδην Al. 960. ἐχ ἅπασα πέ- 
φευγεν ἐλπὶς τῶνδέ μοι σωτηρίας Her. 
453. 8 φευξόμεσϑα Or. 1594. πα- 
τρὸς 8 φεύξεσϑ᾽  'Epwvic; Ph. 627. 
φευξεῖσϑε (pro φεύξεσϑε: vid. not.) 
πάντες Bac. 707. d) αὖ τὸ δεινὸν 
προσπόλε φευξάμεϑα Hel. 507. τίνα 
φυγὴν φευξάμεϑα; ib. 1047. μητρο- 
κτόνος νῦν φεύξομαι El. 975. etc. 

Φευκτέον. δεῦρο τοῖς κακοῖσι φευκτέον 
Her. 260. τί φευκτέον ; Hel. 8606. 

Φηλεῖν, vel ὅν. γλώσσαις πονηρῶν 
προξτατῶν φηλόμενοι Sup. 243. 

Φηλήτης. φηλητῶν ἄναξ Rh. 217. 
Φήμη. ἐξ εὐαγγέλα φήμης ἀπελϑεῖν 
Ph. 1224. ταχεῖα διήξε φήμη Lph. 
A. 420. μάλα τερπνὸν κανέλπιΞον 
φήμην ἀκοαῖσι δέδεγμαι Iph. 'T. 1496. 
φήμη τις φύλαξιν ἐμπέπτωκεν Rh. 
656. φήμη τις οἴκων ἐν μυχοῖς ἱδρυ- 
μένη Hel. 826. δεῖξον φήμην ἔτυμον 
ΕἸ. 818. 2) termin. dor. φήμα. φή- 
pav πέμπων βασιλείᾳ Hip. 158. τίς 
φοβεῖ σε φήμα ; ib. 574. Vocabulum 
plane doricum, φάμα, vid. supra suo 
loco. 3) plur. μάντεων φήμας £Xéy- 
£ac Hip. 1056. ἀξιοπενϑεῖς φῆμαι 
ib. 1460. τοιαί νιν προσερᾶσι φῆμαι 
Al. 1008. cf. Tr. 410. φήμας ἄλλως 
κακὰς jkecev Mel. 620. φήμας μοὶ 

ἀγγέλλοντας φήμας ϑνατοῖς Ion. 180. 

ἐν πολιαῖσι φήμαις El. 701. ταῖς, | 
φήμαις τῶν ὀνομάτων Alex. fr. XXIIL.- 
2 

Φημὶ, aio, affirmo, Ph. 606. et ΑἹ. 375. 
τὰ Kas. λέκτρ᾽ ἐκ ἐφάτην τῆς 'Ax. 
πρόσϑεν ϑήσειν ποτὲ λόγχης Hec. 80, 
τί φῶ σε; Ph. 318. cf. Hip. 1384. 
Iph. A. 442. et Her. F. 514. etc, 

21. ὁ φεύγων, in judicio accusatus, Φημίζειν. ἣν ἐφήμισεν πατήρ μοι Iph. 
reus, El. 1269. οἱ Κύπριν φεύγοντες A. 1356. 
ἄγαν Hip. fr. V. 1. φεύγϑοσα λέκτρα Φϑάνειν. μόλις φϑάνει ϑρόνοισιν ἐμ- Y p n p le d p H 
Tr. 981. μιαιφόνον εκ ἔτ᾽ ἂν φύγοι 
μύσος Àn. 335. πῶς φύγω Ψόγον; 

Hec. 1249. cf. v. 384. ἤν γε μὴ φύ- 
ync πτεροῖς Or. 1593. αἰτίαν φυγεῖν 
Hip. 961. μόρσιμα 8 τι φυγεῖν ϑέμις 

πεσᾶσα Med. 1109. φϑάνει γόνασι 
προσπεσὼν πατρὸς Her. F. 986. φϑά- 
γει yw. εἴσω δόμων ὑπεκλαβᾶσα ib. 
996. ἃ φϑάνοιτ᾽ ἔτ᾽ ἂν ϑνήσκοντες 
Or. 934. cf. v. 939. φυτεύων παῖδας 

| 
| 
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ἐκ ἔτ᾽ ἂν φϑάνοις AI. 665.—karáp- 
ypara ἐς ἂν φϑάνοις ἂν εὐτρεπῆ ποιο- 
ἡ ενη"; Iph. T. 245. ἐκέτγ' ἂν φϑάνοις 
ἂν αὔραν ἱΞτίοις καραδοκῶν Tr. 456. 
φϑάνοις àv ἐκ ἐν τοῖσδε συγκρύπτων 
δέμας Her. 721. ἂν φϑάσωμεν Ph. 
982. cf. v. 1286. ἔφϑημεν ὄπω-- εἰσ- 

| πεσόντες sparóy Ph. 1477. ἔφϑης με 
μικρὸν Iph. T. 669. 
νεωτέρας Her. 121. 
τιο---ἐλϑὼν ἐς οἴκος 
μὴ φϑῇ με προσβὰς δῶμα An. 991. 

Φϑέγγεσϑαι. πῶς 
κακῶν ; Hec. 192. 
φϑέγγεται 

κάλλιξτα Μεσῶν 
mAerüv ἀνὴρ Fr. inc. 

CLXXIII. $3éyys Rh. 1]. 
εἶδον £v γραφαῖς μέλος φϑεγγόμενον ! 
Hip. 880 ἀρὰς, ἃς Οἰδίπες ἐφϑέγ- 
ἕατ᾽ εἰς ἡμᾶς Ph. 478. ὁ γὰρ τασδ᾽ 
ἂν ἐφϑέγξω λόγες Med. 1307. ἐδὲν 
ἐδεὶς ἐφϑέγξατο An. 1129. πρίν τις 
--ὀἰφϑέγξατο δεινόν τε καὶ φρικῶδες ib. 
1148. ἐφϑέγξατο βοήν τινα Iph. T. 
1385. εἴ τι Δοξίας ἄναξ ϑέσπισμα 
παίδων εἰς γονὰς ἐφϑέγξατο Ion. 729. 
βλασφημίαν τις οἰκετῶν ἐφϑέγξατο ib. 
1189. φϑέγξαι Hip. 300. φϑέγξασϑε 
ταυτὰ lph. T. 1073. περὶ T8 yàp 
ἄλλο μᾶλλον àv φϑέγξαιτό τις ; Or. 
1580. 

Φϑέγμα. μήτ᾽ ἐξ eive φϑέγμα δέξασ- 
Sat Hip. 648, εἴϑε φϑέγμα γηρύ- 
σοισϑέ povib. 1074. d πᾶσα χϑὼν φϑέ- 
yparoc πληρϑεμένη ib. 1215. φϑέγμ᾽ 
ἔχοντες An. 925. $3éypa ἀνϑρώπε 
λαβεῖν Iph. TT. 52. φϑέγματος ἠσϑό- 
μὴν τῇ c8 συνήϑη γῆρυν Rh. 608. 
φίλον γε φϑέγμ᾽ ἐδεξάμην τόδε Lon. 
561. φϑέγμα ὅσιον εἴχομεν Her. F. 
927. πτερωτῶν φϑέγματα Hel. 753. 
ὄρϑια ἐξεπίμπλατο βοῆς κελεύϑο φϑέ- 
γματα ib. 1592, ᾿ 

Φϑείρειν. φϑείρει σε ϑεῶν τις Hec. 58. 
cf. Ph. 382. εἰ τἄνδον οἰκθρήμα S οἱ 
λελειμμένοι φϑείροσιν Or. 027. λαῶν 
φϑείρει γέναν Hel. 1345. φϑείρασιν 
ἤϑη χρῆσϑ᾽ ὁμιλίαι κακαὶ Fr. inc. 
CLXXXIX. φϑείροντες ἀςὲς Sup. 
234. Puis Her. 285. φϑείρεσϑε 
τῆσδε, discedite ab hac, An. 716. πό- 
σον χρόνον---ἄλιον ἐφϑείρε πλάνον ; 
Hel. 780. εἰ μὴ φϑερεῖ (2 sing. fut. 
l. med. att. pro φϑερῇ, nisi discedes) 

οἷον Φϑίμενος. 

$O600r 

τῆσδ᾽ ὡς τάχιτ᾽ ἀπὸ séygc An. 709. 
8X ἕνα νομίζων φϑείρεται πόλεως vó- 
pov El. 234. ἐν spojaicw ὀμμάτων 
ἐφϑαρμένος Her. F. 932. vavríAaec 
£$Sapuévec Iph. T. 276. Φρυγῶν 
ἐφϑαρμένων Tr. 1104. ποντίες ἐφ- 
ϑαρμένας Cy. 299. παρϑένος $Sa- 
ρεῖσα Melan. fr. XXIII. 2. 

ἐπείπερ ἔφϑης Φϑία, provincia Gracie, An. 16. et πρὶν ξύμμαχός] passim in hoc dramate, it. Iph. A. $38 Or. 1220.) 103. 713. et 954. 
$3ac, 

93éyyn ápéyapra| An. 862. et 926. et Tr.241. Φϑιάδα 

Φϑιάδος αἴας Hec. 451. cf. 

κοπίδα El. 836. Φϑιὰς, scil. γυνὴ 
An. 119. Φϑιάδων ἵππων Rh. 227. 

κεῖσθαι φϑίμενον Al. 909. 
ὡς φϑιμένῳ τάδε σοι πέμπω Iph. T. 
171. φϑέμενος ἀλαίνεις üSazroc Tr. 
1083. παρὰ Περσεφόνῃ «ἄντα φϑι- 
μένων τινὰ Hec. 139. vid. etiam Med. 
1414. AI. 869. 991. et 998. An. 1022. 
Sup. 44. 52. 59. et 1114. Iph. T. 161. 
Her. F. 442. et Epig. 1. 4. fcm. 
φϑιμένη Al. 81. et 2/8. et dor. $31- 
péva ib. 93. 

Φϑινὰς μηνῶν ἁμέρα Her. 779. 
Φϑίνειν. oi φϑίνει τύχα Κύπριδος Hip. 
571. φϑίνει καὶ μαραίνεται νόσῳ Al. 
201. ϑεῶν σκότιοι φϑίνεσι παῖδες ἐν 
ϑανάτῳ ib. 992. ξηραὶ ᾿Αμμωνίδες 
ἕδραι φϑίνεσι El. 735. ὄλβε μέτα 
φϑίνοσι Dan. fr. I. 9. et ζῇν τε kai 
φϑίνειν ποιεῖ ib. 5. τοῖς μὲν αὔξεται 
βίος, τῶν δὲ φϑίνει Inus fr. XVII. 5. 
νέων φϑινόντων Al. 56. ἔφϑιτο πά- 
poc ib. 416. 

Φϑιτός. ἐμοὶ à ϑέμις φϑιτὸς ὁρᾷν Hip. 
1437. ἐπὶ φϑιτῶν πύλαις AI. 100. 
τὰ φϑιτῶν τοῖς ὁρῶσι κόσμος Sup. 78. 
φϑιτῶν αὐδὰν Her. F. 1026. 

Φϑιώτας, dor. pro qc. Iph. A. 237. et 
Tr. 575. ríc μὲ Φϑιωτᾶν ἄξει; Tr. 
187. 

Φϑιῶτις γῆ An.665. Φϑιώτιδες γυναῖ- 
κες ib. 1048. 
Tr. 1125. 

Φϑογγή. μή ποτε φϑογγὴν ἀφῇ Hip. 
φϑογγῆς κλύεσα σῆς Iph. A. 
πάσας φϑογγὰς ἱεῖσα Hec. 

338. φϑογγὰς μόσχων Iph. T. 293. 
ϑέμις εἰς φϑογγὰς τὰς ὑμετέρας ἡμῖν 
πελάϑειν ; El. 1292. 

Φϑόγγος Hec. 836. et d 1205. 
4 

πρὸς ἀκτὰς Φϑιώτιδας 
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ἄκθν QSóyyoc γ᾽ ὅτ᾽ ὀρνίϑων, áre Sa- Φιχανδρία. 
λάσσης lph. A. 9. εἴ τις φϑόγγον 
εἰσακέσεται ϑνητῶν παρ᾽ ἅδη Her. Ε΄. Φιλανϑής. 7] p «om 1 
490. λωτὸς φϑόγγον κελάδει κάλλι- 
soy El. 716. 

Φϑονεῖν. r8 χρόγε 8 φϑονῶ Hec. 238. 
conf. Bac. 818. τὸ σὸν 8 φϑονῶ κα- 

λῶς ἔχειν Med. 312. 

vo Hip. 20. φϑονεῖς, εἰ πατὴρ ἐξεῦρέ 

Φιλα»ϑρωπία. 

ΦΙΔΗ 

μὴ τὴν τεκᾶσαν τῇ φιλαν- 

δρίᾳ ζήτει παρελϑεῖν An. 228, 
Βακχίε φιλανϑέος Fr. inc. 

QI XIX 

SOtic, ὅστις ἐκ ἠγάσϑη 
c8 τῆς φιλανϑρωπίας Epist. III. cf. 
Epist. IV. 

τότοισιν 8 φ3ο- Φιλάρματος. Θηβῶν τῶν φιλαρμάτων 
ἄναξ Her. F. 467. 

με; lon.1302. à $Sovà πέπλων Her. Φίλαυλος δελφὶς El. 435. 

F.333. φϑονᾶσιν, αὐτοὶ χείρονες πε-] Φιλεῖν, 1) amare. πᾶς τις αὑτὸν r8 
φυκότες Bel. fr. X. I. μὴ φϑόνει ópá- 
σαι Med. 63. cf. Fr. inc. LVIII. 5. 
8 φϑονεῖν χρὴ Sup. 1218. et Rh. 193. 
cf. Fr. inc. XVII 8. φϑονεῖν φασι 
μητρυιὰς τέκνοις lon. 1025, λέκτρων 
φϑόνδσα Ζηνὶ Her. F. 1309. πολλοῖς 
παρέτην κἀφϑόνησα δὴ βροτῶν Dic. 
fr. XIII. 1. μή μοι φϑονήσητε Tel. 
Τρ ΚΠ... φϑονεῖσϑαι éSéXoqu àv 
£r ἐσϑθλοῖς Phoen. fr. II. 1. παίδων 
ἔδεισε μὴ φϑονηϑείη φόνῳ ΕἸ. 80. 

Φϑόνος. ἀποκτείνειν φϑόνος γυναῖκας 

Hec. 288. et Fr. inc; B. 53. 1. φϑό- 
voc vi» εἷλε ϑεόϑεν Or. 979. φϑόνον 

πρὸς ἀτῶν ἀλφάνεσι δυσμενῆ Med. 
297. φϑόνῳ---παισὶ χεῖρα προσβαλεῖ 
ΑΙ. 307. φϑόνος μὴ γένοιτό τις ϑεῶν 

ib. 1138. cf. Sup. 348. et Iph. A. 
1097. ἀἄϑεός y, ἄνομος, ἄχαρις ὁ 

φϑόνος An. 402. ξὺν φϑόνῳ σφάλλειν 
δίκαν 10. 781. νέμοντες τῷ φϑόνῳ 
πλεῖον μέρος Sup. 24]. φϑόνῳ Sv- 

yarpóc Iph. T. 1268. εἴργοις τομά- 

rov φϑόνον Rh. 343. cf. v. 456. 936- 
vs (quasi a patre) ἐκπεφυκέναι Tr. 
708. τὸν σοφὸν 8 φϑόνῳ χαίρω Sy- 
ρεύεσα Bac. 1003. μή μέ τις φϑόνῳ 
βάλῃ El. 902. φυλάσσεσϑαι φϑόνον 
Antiop. fr. XX. 2. εἰς τἀπίσημα ὁ 
φϑόνος πηδᾷν φιλεῖ Bel.fr. X. 2. πο- 
νηρῷ τῷ φϑόνῳ νικωμένας ejusd. fr. 
ΧΧΙΧ. 2. τὸν δυσώνυμον φϑόνον 
Inusfr. V. 2. φϑόνον 8 σέβω Phoen. 
fr. II. 1. φϑόνος r8 μὴ φϑονεῖν ὅσῳ 

κάκιον Fr. inc. XVII. 3. 
$Sopá. φϑοραὶ βία Plis. fr. VI. 2. 
Φιάλη. ἀργυρηλάτες χρυσέας τε φιά- 
λας Ion. 1182. 

Φιλαίματος. γῆς φιλαίματοι ῥοαὶ Ph. 
178. φιλαιμάτες ἀλκὰς Rh. 932. 

Φιλάμμων, nom. propr. viri. Φιλάμμο- 
voc zai Rh. 916. 

πέλας μᾶλλον φιλεῖ Med. 806. νόμιζε, 
εἰ σὺ τὴν σαυτᾶ φιλεῖς ψυχὴν, φιλεῖν: 
ἅπαντας Al. 706. sq. sparóc—Aéa- 

xac πονηρὰς kai kakosóuac φιλεῖ Iph. 

A.1001. 8 φιλῶ τἄῤῥηϑ᾽ ὁρᾷν lph. 
T. 1198. σφαλερὰ 8 φιλῶ Ξτρατηγῶν 
κράτη Rh. 132. φιλῶ λέγειν τἀλη- 
Séc αἰεὶ ib. 394. μισεῖς τε λίαν, καὶ 
φιλεῖς, ὃν ἂν τύχῃ Tr. 68. ἐκ && 
ἐρατὴς, ὅστις &K ἀεὶ φιλεῖ 10. 1051. 
φιλεῖ ὀλβοδότειραν εἰρήναν Bac. 419. 
φιλεῖ τις ἡμᾶς Cy. 81]. πυγμὰς ὃ 

κῶμος λοίδορόν τ᾽ ἔριν φιλεῖ ib. 532. 
ἠλίϑιος, ὅστις μὴ πιὼν κῶμον φιλεῖ 
ib..535.. 8 φιλῶ φρενδν ἀμέσες καὶ 

μεϊιηνότας ξένας lon. 526. & φιλῶ 

ψόφες κλύειν ib. 630. φιλεῖς ὅτω 

φάος ; Her.F. 90. φιλῶ τὰς ἐλπίδας 
10. 91. φιλεῖν δάμαρτα Or. 668. 
κλαύσῃ, φιλῶν τὸν οἶνον, 8 φιλδντά at. 
Cy. 551. φιλῶν μάλις᾽ ἐμαυτὸν ἐκ 
αἰσχύνομαι Cresph. fr. VI. 2. 
λῆσαι τὸν ϑανόντ᾽ ἄγει δάκρυ Al. 1084. 
ἔξω φιληϑεὶς, ὡς σὺ νῦν ἐμοὶ φιλῇ Hec. 
1000. 2) solere. 
χειρὸς ϑυραίας ἀναμένειν καφίσματα 

Ph. 854. νέα φροντὶς ἐκ ἀλγεῖν φι- 

Act Med. 48. cf. Hip. 161. An. 478. 
Sup. 916. Iph. A. 380. Her. 177. 
Ion. 604. El. 522. Antig. fr. IV. 5 
et XI. 2. Ar. fr. XVI. 2. Bel. fr. 28 
2. Dan. fr. XII. 1. Dic. fr. VI. 2. et 2 
VII. 5. Phaéth. fr. IV. 1. Tem: 
VI. 1. Fr. inc. XXVIII. 8. Ὁ 
CCXVIII. et Fr. inc. B. 37. 2. 

Φίλημα. φίλημ᾽ ἐδέξω An. 681. φίλον 
φίλημα παρὰ γένυν τιϑέντα σὸν Sup. 
1153. πικρὸν φίλημα O8ca Iph. A. 
679. ὄμμα δὸς φίλημά τε ib. 1238. 
δὸς χερὸς φίλημά μοι σῆς lon. 519. 
πολλὰ φιλήματ᾽ ἐξέπλησε Or. 463. 
πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλημάτων ἰὼν An. 

^N 
TOQU- 

πᾶσ᾽ ἀπήνη--φιλεῖ 

----τ- τος τ-απττπσππο — 
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417. 
Avypai φιλημάτων τέρψεις Her. F. 
1376. φιλημάτων ὄχλῳ ψυχὴν ἐμὴν 
κτήσαιτο Dan. fr. XI. 2. 

| Φιλία, φιλία ἡ σὴ πρευμενὴς Or. 138. 
| σὴν φιλίαν σεβόμεσϑα ΑἹ. 280. ἔλιπε 
φιλίαν ib. 994. σᾶς χωρὶς φιλίας Cy. 

| 81. φιλίαν ὁμόφυλον Her. F. 1200. 
χρῆν μετρίας εἰς ἀλλήλος φιλίας ϑινη- 

| τὰς ἀνακίρνασϑαι Hip. 254. 
| PÓuoc. ἐπλάσϑης φιλία πρὸς αὐλὰν 
| Rh. 347.᾿ φιλίας ἀλόχα Al. 879. et 

920. ὦ φιλία κεφαλὰ Rh. 902. χέρα 
φίλιον Hel. 634. φίλιαι προσβολαὶ 
προσώπων Sup. 1137. γένος φίλιον 
"Med. 1262. φιλία sóuaroc ib. 1399. 
cf. An. 1182. τὸ σὸν λιπᾶσα φίλιον 
An. 604. φίλιον πρόσφϑεγμα Tr. 
777. ἁμέρας φίλιον βροτοῖς φέγγος 
ib. 849. μέλος ἐμοὶ κλύειν φίλιον 
ον. F.751. ζεῦγος φίλιον Ib. 1403. 
φίλιά μοι τεμοῖ Sup. 375. βρέφη φί- 

| λιὰ Tr. 557. 
Φίλιππος, appell. qui equis delectatur. 

| Φίλιππον λαὸν Hec. 9. ἐν φιλίπποις 
| Opa ib. 428. τῆς φιλίππϑε "AuaZó- 
| voc Hip. 582. 
᾿Φιλόγαμος. φιλόγαμοι μνητῆρες Iph. 

Α. 992. 
Φιλόδαφνος. δέσποτα φιλόδαφνε Lic. 
fr. IV, 

᾿Φιλοδέσποτος. τὸ γόβ φιλοδέσποτον 
Ion. 709. c. 

Φιλόζωος. ὦ φιλόζωοι βροτοὶ Fr. inc. 
| LXXXI. 6. 

ἄγαν φιλόξενος Al. 812. 
| ἀνδρὸς φιλοξένα ib. 833. cf. v. 861. 
φιλόξενοι Cy. 125. 

Φιλοπάτωρ Or. 1605. et Iph. A. 638. 
Φιλόπλετος ἅμιλλα Iph. T. 412. 
Φιλοπράγμων Epist. IV, 
Φιλόπτολις Rh. 158. 
Φίλος. πρὸς φίλον τάφον Or. 97. τοῖς 
φίλοις ὀρϑὸς φίλος πέφυκας Iph. T. 
610. cf. Antiop. fr. XI. 1. dd 3»- 
σαυρὸν El. 565. ἐκ àv προδοίην καί- 

πὲρ ἄψυχον φίλον Prot. fr. VII. 
τύμβῳ ἐδεὶς πιΞτὸς ἀνϑρώπων φίλος 
Fr. inc. LXXXIV. φίλων πρὸς ἀν- 
δρῶν Hec. 42. μήτε τὲς φίλες φίλες͵ 
ἡγεῖσϑε ib. 328. φίλος τιϑέντες τάς. 
γε πολεμιωτάτες ib. 848. κοινὰ rà 

ὃν φιλήμασιν ἔδωκεν "Tr. 1176. | 

ΦΙΛΟ 

τῶν φίλων Or. 733. φίλοι προσφέ- 
ρβεσϑε πρὸς φίλον Cy. 175. οἱ μεσι- 
κῆς φίλοι Pal. fr. IIT. 3. φίλων πεῖ- 
ραν λαβεῖν Fr. inc. CXIII. 1. ὑπὲρ 
μητρὸς φίλης Hec. 30. φίλην ὠλένην 
Med. 902. | λόγων κλῃδόν᾽ ἤνεγκας 
φίλην Hel. 1266. τυραννὶ, βαρβάρων 
ἀνδρῶν φίλη Fr. inc. B. 34. φίλας 
(dor. pro qc) καρδίας Hec. 1027. 
πυρὸς φίλα φλὸξ An. 848. βοτρύων 
φίλαισι πηγαῖς Cy. 494. φίλας ἡἣδο- 
νὰς ἀσπασμάτων ἔχω El. 596. τύμβῳ 
φίλον πρόσφαγμα Hec. 41. ὦ φίλον 
γένειον ib. 286. ὦ φίλον ὕπνε ϑέλ- 
yurpov Or. 211. φίλον τῷ νοσᾶντι 
δέμνιον ib. 299. πᾶν tv φίλον τόδε 
ib. 1192. δέχομαι φίλον γε δῶρον 
ἐκ φίλης χερὸς Al. 377. φίλον δέλεαρ 
Tr: 695. ^0, τὶ καλὸν, φίλον ἀεὶ Bac. 
879. et 899. ϑηρσὶν φίλον τύμβευμα 
lon. 938. φίλον ἄχϑος Her. F. 637. 
ὦ φίλον μοι ἸΤηγάσε πτερὸν Bel. fr. 
IIl. φίλον ξύλον Sy 1g. VIT 0^ 
φίλ᾽ ἂν λέγοις Hec. 506. cf. v. 517. 
λέχη φίλα 1b. 933. τλῆϑι τὰ μὴ φίλα 
ib. 1251. ἡμᾶς χρή σε νεϑετεῖν φίλα 
Or. 299. φίλα κηδεύματα ib. 793. 
Br ἐν φίλοισι σὴν mapscíay λέγω ΑΙ. 
633. φίλα ϑροεῖς Rh. 454. ἄφιλα 
τὰ πρότερα φίλα τιϑέμενος πάντων Tr. 
287. ὅτοι φίλα τὰ μοὶ φίλα ib. 466. 
τἀμὰ εὑρίσκω φίλα Ion. 593. τὰ σὰ 
φίλ᾽ εἰσορᾷ πικρῶς ib. 613. τἀμὰ 
σπεύδεις φίλα Her. F. 1409. etc. 2) 
Comp. φίλτερος. 8 τιν᾽ ἄλλον φίλτε- 
pov δάψω νεκρὸν τῦδε Al. 434. τὸ 
ἀπὸν φίλτερον ἡγῇ Hip. 185. Ó, τὶ 
78 ζῇν φίλτερον ἄλλο ib. 19]. τέ γὰρ 
πατρῴας ἀνδρὶ φίλτερον χϑονός; JEg. 
fr. IV. 8) δωρονί. φίλτατος. ὦ φίλ- 
τατ᾽ ἀνδρῶν Πρίαμε, φιλτάτη δὲ σὺ 
Ἑκάβη Hec. 953. cf. v. 900. etc. 
ἀδελφὼ φιλτάτω (in dual.) Ph. 1446. 
φιλτάτων ϑαλάμων Hip. 540. διὰ 
$óra οἱ φίλτατοι χωρδσι An. 17ὅ. ἄκε- 
σον τῦσδε φιλτάτες λόγες Her. 643, 
τοῖς φιλτάτοις πολέμιον πεφυκέναι 
Dan.fr.IV.4. ἃ φιλτάτη χεὶρ, φίλ- 
τατον δέ μοι Ξςόμα Med. 1071. φὰ- 
τάτης ὁμιλίας Hip. 838. μελάϑρων 
φιλτάτην Ξέγην ΑἹ. 23. τῆς σῆς φιλ- 
τάτης γενειάδος An. 575. φιλτάτην 
πόλιν πασῶν Her. 315. ὦ φιλτάτη 
πρόσοψις Hel. 642. δέρᾳ φιλτάτᾳ 
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Ph. 169. ποδῶν φιλτάταν βάσιν Tr 
334. ὦ φίλταται γυναῖκες Or. 136. 

φίλτατον ἄχϑος Rh. 379. τῶν ἐν 

εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασμάτων Hec. 829. 
cf. Dac. 956. νοσεῖ τὰ φίλτατα Med 
10. ὦ τέκνα φίλτατα ib. 1397. τἄ- 
X*3:sa τοῖσι φιλτάτοις ὠνόμεϑα Iph. 
A. 1170. cf. Tr. 371. τὰ φίλταϑ᾽ εὺ- 
pev Ion. 52]. cf. v. 571. et Her. F. 
514. etc. 

ΦιλοΞςέφανος. φιλοξεφάνες κώμες 
Cresph. fr. IV. 8. 

Φιλότεκνος. πᾶσιν ἀνϑρώποισι φιλό- 
τεκνος βίος Ph. 972. &sw μήτηρ φι- 
λότεκνος μᾶλλον πατρὸς Fr. inc. 
ΤΙ 11. 1. φιλότεκνόν πως πᾶν γυναι- 
κεῖον γένος Ph. 359. conf. Her. F. 
636. 

Φιλότης. σ᾽ ἀμείψασϑαι ϑέλω φιλότητι 
χειρῶν Or. 1048. φιλότητί γ᾽ ἐσμὲν 
(sc. ἀδελφοὶ) Iph. T. 498. 

Φιλοτιμία. τί τῆς κακίτης δαιμόνων 

ἐφίεσαι, φιλοτιμίας ; Ph. 585. φιλο- 
τιμίᾳ ἐνέχεται Iph. A. 527. 

Φιλότιμος Ph. δ70. 
Sup. 907. τὸ φιλότιμον γλυκὺ μὲν, 

ΦΛΟ ἝΞ 

φίλτρον μέγιτον Dan. fr. XI. 4. ἐκ τῷ 
σκότϑο---φίλτρων ὁμᾶ τε, τοῖς βροτοῖς 
πολλὴ χάρις Hec. 832. φίλτρ᾽ ἐπῳδῶν 

Ph. 1260. φίλτρα ϑελκτήρια ἔρωτος 
Hip. 509. τὰ ϑεῶν φίλτρα φρᾶδα 
Τροίᾳ Tr. 859. φίλτρα αἱματηρὰ δω- 
μάτων Hel. 1110. τῶν σῶν φίλτρων 
σέρομαι ἘΠ. 1309. φίλτροις ἀφύκτοις 

κατασχεϑεὶς Dan. 27. πλείω πορίζει 
φίλτρα Fr. fal. cit. III. 2. 

Φίλως. 8 φίλως μοι λέγεις Or. 100. 
φίλως, καλῶς δ᾽ ὃ, τήνδ᾽ ἰωμένη νόσον 
Hip. 597. 

Φινεΐδες ἀκταὶ Iph. T. 423. 

Φλαῦρος. εἴτ᾽ ἐπὶ φλαύροις, εἴτ᾽ ἐπὶ 
Xpusoic μοχϑᾶσι Med. 1108. φλαύ- 
pav ἃ σπάνις γυναῖκ᾽ ἔχειν Iph. A. 
1163. γλῶσσα φλαύρα Fr. inc. XVII. 
3. &r àv τι δράσω φλαῦρον, ὄτε πεί- 
σομαι An. 732. 

Φλεγέϑειν. | Égotc ὅμοια φλεγέϑων [Jo- 
λαῖς ἀελία Ph. 172. 

Φλέγειν. αἷμα δάϊον φλέγει τᾷδε πόλει 
Ph. 248. νέφος ἀσπίδων πυκνὸν φλέ-, 

φιλότιμον ἦϑος γει 10. 258. φλέγω λαμπάσι τόδ᾽ ἱερὸν 
Tr. 309. 

λυπεῖ δὲ Iph. A. 22. cf. v. 342. et|dAéypa, nom. urbis. Ion. 988. 
385. τὸ μαντικὸν πᾶν σπέρμα φιλό- Φλεγραῖος. PAeypaior εἰς πεδίον Her. 
τιμον κακὸν ib. 520. φιλοτιμότερόν͵ F. 1193. 
τινα---ὑπεῖδον Epist. V. 

Φιλοφροσύνη. 
τινα Epist. IV. cf. Epist. V. 

Φιλόφρων. 
Iph. T. 1061. 

Φιλόχορος. 
Iph. A. 1037. 

φιλόφρον ἀλλήλων γένος Φλόγεος. 

Φλεγύας, pater Ixionis. Ix. fr. IV. je | 
φιλοφροσύναις τημελεῖν) Φλὲψ κοίλη Ton. 1011. vid. not. 

Φληναφήματα, rà Epist. V. 

Φλογερός. φλογερὰν αἰϑέρα El. 991. 
Φιλοχρηματία. φιλοχρηματίᾳ ϑελχϑέν-} φλογερὸν σέλας Hel. 1137. 
ra Epist. V. 

Φιλοχρήματος Epist. V. 
Φιλόψογος πόλις El. 904. φιλόψογον 
χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ Ph. 206. 

Φιλοψυχεῖν Iph. A. 1385. φιλοψυ- 
x8rrec Her. 519. μὴ φιλοψυχὅσα ib. 
534. φιλοψυχήσομεν ; Hec. 315. 

Φιλόψυχος. φιλόψυχος γυνὴ Hec. 348. 
φιλόψυχον κακὸν Ph. 600. 

Φίλτρον An. 206. σοὶ ἐδὲν ἔχω φίλτρον 
ib. 541. τὸ τίκτειν φέρει φίλτρον μέ- 
ya Iph. A. 917. τί φίλτρον ἀγγέλ- 
λοντε σοί; Iph. T. 1182. φίλτρον 8 
μικρὸν φρενῶν Tr. 52. φίλτρον τι 
r8r ἔχων Her. F. 1407. δεινόν τι 
τέκνων φίλτρον ἔϑηκεν ϑεὸς ἀνθρώποις 

Alcmen. fr. VI, cf. Protes. fr. X. 

Φλογμός. τὰν Ζεὺς ἀμφιπύρῳ κοιμίζει 
φλογμῷ Hec. 474. cf. Sup. 891. αἵ- 
Sor. φλογμῷ Sup. 1019. 
$Xoypuóc—£r£cvro Hel. 1177. E 

Φλόϊνος. φλοΐνας ἡνίας πλέκει Aut. 
ἔν. 11. ; 

Φλόξ. ὡς τώδ᾽ ἀδελφὼ μιᾷ φλογὶ--- 
κρυφϑῆτον χϑονὶ Hec. 896. ϑοαῖς 
ἵπποισιν εἱλίσσων φλόγα Ph. 3. φλὸξ 
Spavía (1. e. fülmen) Med. 144. «£p- 
γοισιν ἐμβαλὼν φλόγα Al. 4. φλὸξ 
οἴνϑ ib. 761. πᾶ μοι πυρὸς φίλα φλόξ; 
An. 848. ἐμπύρων εἶδες φλόγα ; Sup. 
155. et ἐμπύρε φλογὸς Hel. 752. τίς 
ἀνασχήσει φλόγα; Iph. A. 782. ἐν 
'Hóaíse φλογὶ ib. 1602. κρύψαντες 
πέπλοισιν ἡλίθ πρόσϑεν φλογὸς Iph. 

πυρὸς φλογέας αὐγὰς Hec, — 
1108. φλογέας δαλοῖσι χέρας διερέσ- — 

μετὰ φιλοχόρα κιϑάρας) covrac Tr. 1257. 

τείχεα 
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T. 1207. cf. Ion. 1134. ἀπόῤῥητον 
φλόγα ϑύεσα Iph. T. 1331. γαυσὶν 
ἐμβαλεῖν φλόγα Rh. 120, πικράν yc 
τήνδ᾽ ἀναιϑύσσεις φλόγα Tr. 344. 
πελάνων φλόγα ib. 1063. ἀργᾶσαν 
φλόγα ἐν χειρὶ σώζειν ib. 126]. τὰν 
φόνιον ἔχετε φλόγα ib. 1318, ὁρῶ--- 
δία πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα Bac. 8. cf. 
V. 599. πυρσώδη φλόγα πεύκας ib. 
140. πλησίον πυρὸς φλογὶ Cy. 386. 
πυρὸς δεινᾷ φλογὶ σῶμα δαϊσϑεὶς Her. 
914. ἐν μακρᾷ φλογὶ φαεσφόρῳ Hel. 
635. κέλευϑον δὸς καϑαρσίῳ φλογὶ 
lb. 875. ἐφέτιον φλόγα ib. 878. Διὸς 
φλὸξ ib. 1178. ἵππος ἤλαυν᾽ εἰς τε- 
λευταίαν φλόγα ἥλιος Ion. 1148. φοι- 
γίαν φλόγα ib. 1263. πυρὸς ποίᾳ 
φλογί; ib. 1294. φλογὶ ϑεοπύρῳ El. 
732. 3S8 φλόγα /Eol. fr. XXIII. 4. 
πολεμία φλὸξ Er. fr. I. 28. xpvo£a 
φλογὶ Phaéth. fr. I. 8. ϑερμὴ ἄνακ- 
τος φλὸξ ejusd. fr. XIII. 

| Φοβεῖν, τίς φοβεῖ σε dpa ; Hip. 573. 
μεγαληγορίαισι ἐμὰς φρένας εἰ -φοβή- 
σεις Her. 358. à φοβῇ, μή σ᾽ " Apyoc 

--- ἀποκτεῖναι ϑέλῃ ; Or. 768. φοβῇ 
τὸν ἅδην; ib. 1522. κτύπον φοβέόμε- 
3a; Ph. 276. διπλῆν φοβόμαι μέμ- 
Vw Al. 1060. Πανὸς τρομερᾷ μάτιγι 
φοβῇ Rh. 37. 8 φοβῦμαι Her. 766. 
πᾶς τις φοβεῖται φῶς λιπεῖν τόδ᾽ ἡλίο 
Fr. inc. LXXXI. 11]. φοβέμενον 
ψόγον Iph. T. 686. karSaveiv φοβέ- 
μενος Ion. 628. προσῆλϑεν ἐλπὶς, ἣν 
φοβεμένη πάλαι---ΟΥ, 857. τὴν ϑεὸν 
φοβεμένη Yph. T. 37. φοβομένη τὸν 
πατέρα Melan. fr. XXIII. 8. ὄπω 
πάρος ὧδ᾽ ἐφοβήϑη---«ρατὸς Rh. 47. 
τὸν ᾿Αχιλλέως μηδὲν φοβηϑῆς παῖδα 
An. 995. cf. Rh. 66]. πάντ᾽ ἂν φο- 
βηϑεὶς ἴσϑι Rh. 80. cf. Hip. 519. ubi 
pro masc. est fam. π. àv φοβηϑεῖσ᾽ 
1091. 

Φοβερός. εἰς ἀγῶνα φοβερὸν πιτνεῖ Or. 
1538. φοβερὸς εἰσιδεῖν Ph. 128, φο- 
βεροὶ μῦϑοι El. 748. φοβερὰν ὄψιν 
Hec. 77. φοβερὸν ---ὄμμα πωλικὸν 
Iph. A. 620, τάχ᾽ ἂν εἴη φοβερὸν 
Rh. 561. φοβερὸν ϑήραμα Bac. 866. 

Φόβη. πτόρϑων ἀποσχίζεσα μυρσινῶν 
φόβην ΑἹ. 170. πώλες σιδήρῳ τέμνετ᾽ 
αὐχένων φόβην ib. 481. πρὸς ἐλάτης 
νῶτ᾽ ἐρείσασαι φόβην Bac. 688. ὕλης 
ἐν βαϑυξύλῳ φόβῃ ib. 1130. πρέπει 
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ὥστε ϑηρὸς &ypabXe φόβῃ ib. 1186. 
μυρσίνας ἱερὰν φόβαν (dor. pro qv) 
Ion. 120. ϑάμνων ἐλλοχίζομεν φό- 
βαις Bac. 721. 

Φόβος. ἐγώ σε ϑήσω τῶνδ᾽ ἐλεύϑερον 
φόβα Hec. 869. cf. Rh. 664. Her. 
967. φόβον παρέσχεν Hec. 1113. 
αἵ τόνδ᾽ ἐξαμιλλῶνται φόβῳ Or. 38. 
τὸν φόβον λύσασα ib. 104. διὰ φόβε 
ἔρχομαι ib. 755. ϑανάτο ἀμφὶ φόβῳ 
ib. 828. φόβος ἔχει με. ῖ». 1255. 
παρακαλεῖς εἰς φόβον ib. 1583. φόβε 
πλέα Med. 263. et 903. et φόβε πλέως 
Her. 474. et $ófle πολλᾶ πλέων El. 
25. φόβος νεανικὸς Hip. 1204. φό- 
Boc μ’ ἀναπτεροῖ Sup. 89. φόβον 
πέμψας ἔσω Iph. T. 1308. ἀγγέλλων 
φόβον Rh. 52. μετέξτημεν φόβε ib. 
295. πολλοῖσι σὺν κώδωσιν ἐκτύπει 
φόβον ib. 308. ἔννυχος ἐξώρμα φό- 
[Joc ib. 788, διὰ eépvev φόβος ἀΐσσει 
Τρῳάσιν Tr. 157. φροίμιον ἄξιον dó- 
s ib. 895. ὅπως μὴ συνοικοίην φόβῳ 
Her. 996. φόβος εἰς τὸ δεῖμα περι- 
βαλών μ᾽ ἄγει Hel.319. φόβε με- 
ϑεῖσα ib. 562. τῷ μέλλειν p ἀπέ- 
κτεινες φόβῳ ; Ion. 1300. φόβω rpé- 
pe ib. 1452. ἐν φόβῳ καταδεϑεῖσα 
ib. 1498.  áp' εἰς τὸν αὐτὸν πίτυλον 
ἥκομεν φόβε; Her. F. 816. καταυ- 
λήσω φόβῳ ib. 871. ταρβᾶντες φόβῳ 
ib. 971. ὡς ἀσϑενῆ λάβοι φόβον El. 
39. φόβα γ᾽ ἔξωϑεν εἶ ib. 901. τοιάσδε 
περιέτησεν ἀνθρώποις $ó[Ja ςοίχες Sis. 
fr. 1.87. φόβον παρελϑὼν Fr. inc. 
XXI. 3. φάρμακον φόβε eorund., 
LIX.2.etc. 2) plur. φόβοις ἀλαί- 
νων Or. 53l. εὐδαιμονᾶντας εἰς 
φόβος κτᾶσϑαι φίλος Sup. 225. $ó- 
βες πονηρὲς kai κενὲς δεδοικέναι ib. 
548, φόβων πίςις ἅδε πρώτα ib. 627. 
ὅϑεν περ ἔγνω τὲς φόβες εἶναι βροτοῖς 
Sis. fr. I. 29. 

Φοιβὰς Hec. 827. 
Φοίβειος. ὁ Φοίβειος ἀλάτας Ion. 1089. 
'IMa Φοιβείες ἐπὶ πύργος Hel. 1527. 
Φοιβείαισι λατρείαις Ph. 233. 

Φοίβη, filia Tyndari et Led». Iph. A. 
50 

ἀυιπητας. Φοιβήϊος γᾶ Ion. 461. Φοι- 
βήϊον δάπεδον Iph. A. 756. 

“Φοῖβος, i.q. Apollo. Or. 28. et passim. 
Φοινίκα, dor. pro ἔκη, i. e. Africa s. 
terra Carthaginiensium. Tr. 221, 
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Φοινικογενής. “ Φοινικογενᾶς cai—Eb- 
ρώπας Cret. fr. II. 1. 

Φοινικολόφος δράκων Ph. 827. 
Φοινικοσκελήῆς. φοινικοσκελεῖς χηλὰς 
παρεῖσα Ion. 1207. 

Φοινικοφαής. φοινικοφαῆ πόδα Ion. 163. 
Φοῖνιξ, l) nom. propr. viri. Phry. fr. 
IT. 3. 2) palma. Hec. 458. φοίνικα 
ἁβροκόμαν Iph. T. 1099. cf. Ion. 920. 
3) color ruber. τὸν ὑπὸ βλεφάροις 
φοίνικα Ph. 1495. et adject. ruber. 
φοίνικι κανόνι Her. Εἰ, 945. φοίνικας 
πέπλες Hel. 181. πυρὸς φοίνικι πνοᾷ 
Tr. 815. 

Φοίνιος. 
2 

"Apqv φοίνιον Ph. 1013. et 
Ape $owío Iph. A. 775. σχῆμα 
φοινία μάχης Ph. 259. et σῆμα φ. 
μάχ. ib. 1387. χέρα φοίνιον Med. 
864. et 1253. φοινίαν ἐριννὺν ib. 
1259. φοινίαν φλόγα Ion. 1263. 
$owíac ῥοὰς Fr. inc. CLXXXIII. 
πέσημα φοινία δορὸς Hec. 699. ai- 
ματος φοινία ῥοὰς Sup. 690. cf. Her. 
F. 1184. φοίνια λέχεα El. 1192. 

Φοίνισσα. Φοίνισσαν χϑόνα Ph. 6. 
Φοινίσσας ἀπὸ vács ib. 212. Φοινίσ- 
σᾳ χώρᾳ ib. 253. Φοίνισσα γῆ ib. 
287. Φοίνισσαν βοὰν ib. 308. Φοί- 
γισσα κώπη Hel. 1288. et ᾧ. κώπα ib. 
1407. 

Φοινίσσειν. σφάγια φοινίσσειν Or. 
1285. φοινίσσεσα παρηΐδ᾽ ἐμὰν ai- 
σχύνᾳ νεοϑαλεῖ Iph. Α. 187. φοινισ- 
σομέναν αἵματι παρϑένον Hec. 152. 

Φοιταλέος. λύσσας μανιάδος φοιταλέβ 
Or. 327. ματρὸς 8pe(ac φοιταλέε 
Hip. 144. 

Porrüv. φοιτᾷ καὶ διὰ λίμνας x. τ. X. 
Hip. 148. καί μοι---σὺν ϑεοῖσιν φοιτᾷ 
ib. 170, φοιτᾷ ἀν᾽ αἰϑέρα ib. 447. 
φοιτῶσ᾽ ἤδη Ion. 154. λαμπροὶ ἐν ἥβῃ 
---φοιτῶσι Aut. fr. III. 11. χρόνοε---- 
ἀενάῳ ῥεύματι πλήρη φοιτᾷ P1. fr. ITI. 
2. ἐπὶ τεσσάρων φοιτῶσιν ἵππων ἀρ- 
γυρῶν Sci. ἔν. V. 3. ἐρανὸς ὑπὲρ ἡμᾶς 
καινῶς φοιτῶν Cad. fr. I. 1. vid. not. 
τὸς ὑπὲρ κάρα φοιτῶντας ὄρνις Hip. 
1059. ἐν ὀνείρασι φοιτῶσα Al. 356. 
dO ἥδομαι φοιτῶσ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπων φίλες 
Her. F. 846. 

Powác. φοιτάσι πτεροῖς Ph. 1031. 
παίγματα σύνοχα φοιτάσιν εἰς ὄρος 
Bac. 163. 

Φολόη, nom. loci. Her. F. 182. 
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$ovevew An. 413. et Her. F. 320. εἴς 
περ φονεύει τἐμὸν ὄνομα σῷ πόσει Iph. 
A.947. συμμάχες τὲς σὲς φονεύεις 
Rh. 840. τί με φονεύεις ; ἘΠ. 1152. 
φονεύετε Or. 1302. ἄνδρας φονεύειν 
Or. δ66. Ἑλένην φονεύειν ib. 1130. 
cf. Or. 1579. βρέφος φονεύειν Am. 
300. φονεύειν βαρβάρος Hel. 1610. 
ἱκέτιν 8 ϑέμις φονεύειν lon. 1256. 
φασγάνῳ φονεύων τὴν ταλαιπώρβ δέ- 
ρην Iph. A. 875. φονεύοσα δαίμων 
Bac. 992. et 1012. μὴ τέκνα φονεύ- 
σης Med. 855. φονεῦσαι μητέρα Or. 
1665. et Ion. 1518. Zóvyyóc ào8 
σῶμα φονεύσας Ph. 1512. vid. etiam 
Iph. T. 680. et Her. F. 838. et 1275. 
λέγ᾽, ὡς φονεύσεις “Ἑρμιόνην Or. 1193. 
cf. v. 1612. it. Ph. 1676. Med. 998. 
Iph. A. 939. et El. 967. σὴν δάμαρτα 
καὶ τέκνα ---φονεύσων Her. Εἰ, 602, 
φονεύομαι Iph. A. 1317. 

Φόνευμα Ton. 1496. 

Povevc. τὸν ἐμὸν φονέα τιμωρήσομαι 
Hec. 882. μητρὸς φονεὺς Or. 74. ef. 
v. 392. An. 1035. Iph. T. 957. 1007. 
et 1033. “Ἑλένης φονεὺς Or. 1142. 
φονέα γενέσϑαι πατρὸς Ph. 1593. cf. 
Ion. 527. Sed φονεὺς πατρὸς alio 

sensu (nempe 25, qui meum patrem 
interfecit, non interfector patris sut, 
ut in duobus przced. locis) dicitur ΕἸ]. 
999. 769. 849. et 869. φονεὺς Svya- 
τρὸς Iph. A. 364. φονεῦσιν “Ἕκτορος 
νυμφεύομαι An. 404. etc. φονέα χεῖρα 
Iph. T. 586. et ita etiam fem. gen. 
usurpatur Hel. 237. 

Φονή. £v φοναῖς ϑηροκτόνοις Hel. 153. 

ἔδειξε ματὸν ἐν φοναῖς ΕἸ. 1207. 
Φόνιος. ἀγὼν φόνιος Οὐ. 384. φόνιας 

δράκων ib. 1406. et Ph. 661. κρᾶτα 
φόνιον Ph. 668. φόνιος ἐκ ϑεῶν ib. 

1038. πότμῳ φονίῳ Hip. 562. φό- 
γιον ἀΐδαν Al. 225. χρῶτα φόνιον 
Sup. 77. φόνιον γίγαντα Bac. 543. 
φονία ἀνδρὸς ib. 555. ὄνυχα φόνιον 
Hel. 1095. φόνιον ἐξίει κάλων Her. 
F. 837. βρόμον ἐπὶ φόνιον ib. 1212. 
φονίοις ὑμεναίοις Hip. 552. κυσὶ $o- 

γίαν δαῖτα Hec. 1077. cf. Ion. 505. 
$ovía ψῆφος Or. 973. λοιβὰν φονίαν᾽ 
Ph. 1568. φονία Δίκη Med. 1390. et 
φόνιον δίκην An. 1003. ἐπὶ τοξοσύνᾳ 
φονίῳ πατρὸς ib. 1195. φονία βοὰ 
Tr.555. φονέα αἰχμὰ ib. 819. τὰν 
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φόνιον ἔχετε φλόγα ib. 1317. ὁρῶ 
γυναικὸς εἰκὼ φόνιον Hel. 72. μάτηρ 

! $órwc El. 211. φόνιον ὑπὸ δέραν ib. 

| 485. φόνιον οἰμωγὴν κλύω ib. 752. 
πρᾶξιν φονίαν ib. 1297. ποῖοι χρησ- 
μοὶ φονίαν ἔδοσαν μητρὶ γενέσϑαι; ib. 
1804. φόνιαι ψυχαὶ Ph. 1305. φο- 
víac ἀνδρῶν ἁμίλλας An. 1020. κοί- 
rac φονίας Rh. 548. φονίαισι πλα- 
γαῖς Hel. 379. φονίαισι φάτναις Her. 
F. 382. μητρὸς φόνιοι κατᾶραι El. 
1924. ἐπὶ φόνιον αἷμα Or. 1256. cf. 
Ph. 940. ξίφος φόνιον Ph. 898. μα- 

| répoc ἄγαλμα φόνιον Sup. 371. ὀδύνη 
φονία τραύματος εἴσω Rh. 749. 

γῆρας Her. F. 649. ἐν δορὶ φονίῳ 
El. 476. φόνια λετρὰ Hec. 198]. 
φονίων παϑέων Or. 1455. ἄχεα φό- 
για Ph. 1038. φόνια πειρατήρια Iph. 
T. 967. δάπεδα φόνια Tr. 540. μο- 
σεῖα φόνια Hel. 175. τόξοις φονίοις 
Her. F. 3866. ἔργα φόνια El. 1178. 

| veíkm ἀνδρῶν $óvia Bel. fr. XII. 1. 
$óvoc. $óva Ξαλαγμοὶ Hec. 241. εἰς 
τήνδε παῖδα ψῆφον ὥρισαν $óva ib. 
259. κἀγὼ μετέσχον $óve Or. 32. 
φόνῳ φόνον λύσει ib. 509. φόνῳ φό- 
γος ἐξαμείβων ib. 814. δυσκλεὴς φό- 
γος ib. 1133. ἐπὶ φόνῳ πράσσεις φό- 
vov; ib. 1579. cf. v. 1587. εἰς ὄμ- 
μαϑ᾽ αὑτθ δεινὸν ἐμβάλλει φόνον Ph. 
6]. αὐτῶν πεδίον ἐμπλήσω φόνε ib. 
725. φόνῳ φόνος Οἰδιπόδα δόμον ὦ- 
λεσε ib. 1502. βόταν φόνον Ἑλλὰς 
ἀέξει Hip. 537. διὰ φόνε οἱ φίλτατοι 

| xepse. An. 175. φόνον βίαιον ib. 
1243. φόνος $óvov, ἐξεκάλεσσε Sup. 
614. sq. τεῖναι φόνον ib. 672. vid. 
not. ὃν φόνα κηλῖσιν αἵματι χρανῶ 
Iph. A. 971. Ἕλλην φόνος Iph. T. 
72. φόνος ἐπὶ φόνῳ ib. 197. ἐκ χι- 

| τώνων πῦρ πνέεσα καὶ φόνον ib. 288. 
ἐγγὺς ἕτηκα φόνα ib. 720. οἰκεῖον 

| ἦλθον τὸν φόνον κεκτημένοι ib. 1171. 
ὡς φόνῳ φόνον μυσαρὸν ἐκνίψω ib. 
1223. cf. v. 1230. et 1338. ἔρημα 
ἄλση---φόνῳ καταῤῥεῖ "Tr. 16. Φόνε 
ἐκπεφυκέναι ib. 704. ϑήσω φόνον γε 
ϑῆλυν Bac. 795. ἀφίεσαν λαιμῶν 
βροτείων ὄριον φόνον Her. 899. ἐκ 

 ταυρεία φόνε Hel. 1607. φόνῳ ναῦς 
ἐῤῥεῖτο ib. 1618. κρυφαῖον εἰς παῖδ᾽ 
ἐκπορίζεσαι φόγον Ion. 1114. ὡς φόνῳ 
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σβέσῃ φόνον Her. F, 40. Ξ“εγάζων 
φροίμιον φόνε ib. 753. αὐϑέντῃ φόνῳ 
ib. 839. φόνον ἕτερον ἐπὶ φόνῳ βαλὼν 
ib. 1085. φόνον φονεῦσι πατρὸς ἀλ- 
λάξων ἐμᾷ El. 89. αἷμα pue φόνε 
ib. 92. φόνον δικάζων φόνος ib. 1094, 
μῶν φόνον τιν᾽ εἰργάσω ; Fr. inc. CCI. 
etc. 2) plur. πλεῖτοι φόνοι An. 451. 
οἱ ἀρείφατοι φόνοι Sup. 604. φόνγες 
τιϑεῖσα Iph. A. 1419. δάϊοι φόνοι 
Her. F. 914. 

Φορά. ἐν ψήφο φορᾷ Sup. 484. 
Φοράδην. φοράδην---δῶμα πελάζει An. 
1107. τὸν νεόδμητον ἐν χεροῖν $opá- 

$ó-| δὴν πέμπει Rh. 888. 
νιον αἰώρημα Mel. 359. τὸ φόνιον Φορβὰ, dor. pro ή. ἐκϑεῖναι κήτεϊ φορ- 

βὰν Aud. fr. I. 
Φόρβας, nom. propr. viri. Sup. 680. 
Φορβὰς, ἡ. ματέρι φορβάδι Bac. 167. 
Popeiv. τόνδε (sc. ϑύρσον) Awvica φορῶ 
Bac. 496. ὡς ὑπόπτερον δέμας φοροίης 
Hel. 625. γλυκύτατα φασὶ rà κρέα 
τὲς ἕένες φορεῖν Cy. 126. πορφύραν 
καὶ σκῆπτρον φορεῖν Epist. V. τὸν 
χρύσεον κλοιὸν φορᾶντα περὶ μέσον τὸν 
αὐχένα Cy. 188. φύσιν ϑείαν φορῶν 
Sis. fr. I. 19. ἐφόρεν τὰ χρήματα Cy. 
291. πηγὰς ποταμίες φορεμένη El. 
309. κατ᾽ αἰϑέρ᾽ αἰεὶ πτεροῖσι φορείσϑω 
Her. F. 654. πολλοῖς διαύλοις κυ- 
μάτων φορόμενος Hec. 29. τὰς ἄνω 
τε καὶ κάτω $opsuévac—poàc Sup. 
689. 

Φορημα βαρὺ Gl. fr. I. 
Φορητός. Κύπρις 8 φορητὸς Hip. 443. 
Φόρμιγξ. φόρμιγγι τείχεα Θήβαςε--- 
ἀνέτα Ph. 830. ἁ φόρμιγξ à Φοίβε 
σύμμολπος Ton. 164. 

Φόρτος. κοινὸν φόρτον rais ἔχων 
χρείας ἐμῆς Sup. 20. καινῶν φόρτον 
ἀγγέλλων κακῶν Iph. T. 1306. ἐν 
γῇ ὁ φόρτος Phi. fr. VIII. 2. 

Φόως, poét. pro φῶς. ἔῤῥει φόως σκήπ-- 
τρων Iph. T. 187. 

Φραδή. Παλλάδος φραδαῖσι Ph. 671. 
Φράζειν. φράζε μοι cajésspov Med. 
693. et Peliad. fr. II. cf. Ion. 786. 
φρᾶζέ μοι χρυσώματα Ion. 1480. ópá- 
σον πολίταις καὶ πόλει σωτηρίαν Ph. 
905. cf. v. 916. σαφῶς μοι σὰς φρά- 
σον δυσϑυμίας Med. 691. πάντα μη- 
τρὶ ràz' ἐμᾶ φράσον El. 666. ὅϑενπερ 
εἴσῃ πάντα τἀληϑῆ φράσαι Hel. 332. 
ἀρετὴν ἐχόσης μείζον᾽, ἢ λόγῳ φράσαι 
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Cresph. fr. XV. x £v εὐμαρεῖ ópá- 
σαι 'l'hes. fr. V. 10. ἀλλ᾽ ὅμως φράσω 
Hec. 219. ἅπαντα ταῦτα συντεμὼν 
ἐγὼ φράσω ib. 1180. ἐκ ἐξ ἑτέρων 
μύϑων ἔχομεν φράσασϑαι Med. 655. 
ἡ δ᾽ ὡς ἐφράσϑη, cum sensisset, Hec. 
546. etc. 

Φράττειν. πέφρακται λαὸς ἅρμασιν πέ- 
ριξ Ph. 740. τεύχεσιν πεφραγμένον 
«ρατὸν ib. 1477. cf. Or. 759. πε- 
φραγμένοι ΟΥ. 1418. πρὸς ἄνδρας 

ἀσπίσιν πεφραγμένες Iph. A. 826. cf. 
v. 1387. i 

Φρενήρης. φρενήρη γ᾽ ὄντα σε Her. 
151. γυνὴ φρενήρης El. 1053. 

Φᾧρενθν. 8 φιλῶ φρενᾶν ἀμόσας καὶ με- 
μηνότας ξένας lon. 526. 8 μὴ φρενώ- 
σεις με Bac. 791. 

Φρήν. ὅποτ᾽ ἐμὰ φρὴν ὧδ᾽ ἀλίατος 
φρίσσει Lec. 85. μηδε---τὸν εὖ λέ- 
yovra δυσμενῆ «o φρενὶ ib. 300. 
τρομερὰν ópév ἔχω Ph. 1291.  uovo- 
μάχον ἐπὶ φρέν᾽ ἐπηλυϑέτην ib. 1310. 
βαρεῖα φρὴν Med. 38. φύσιν φρενὸς 
αὐϑάδες ib. 104. ἐκ £cuv ἄλλη φρὴν 
μιαιφονωτέρα ib. 266. ἡ φρὴν ἀνώ- 
poroc Hip. 612. τῆς βροτείας ποῖ 

προβήσεται φρενός; ib. 936. ἡβῶσαν 
φρένα ib. 969. ὀκέτι καϑαρὰν φρέν᾽ 
ἔχω lb. 1121. φρένα δικαίαν ib. 1298. 
ἄναγνον φρένα ib. 1448. φρενὸς σῆς 
εὐσεβδς τε κἀγαϑῆς ib. 1454. δέχεσ- 
Sav τὰς ξένας εὐπροσηγόρῳ φρενὶ AI. 
778. ὑπῆλϑεν αὐτὲς πυκνῇ φρενὶ Iph. 
A. 67. σῆς ἀναισχύντϑα φρενὸς ib. 
927. ép8 ταράσσων φρένα lon. 1538. 
γοερᾶς φρενὸς ἄλγος El. 126. b. ἡ 
φρὴν τῶν ἐχὶ δόλων ἔς᾽ ἐλευϑερωτέρα 
Phry. fr. X. 1, ἄδολον γνησίαν τ᾽ 
ἔχων φρένα Fr. inc. B. 28. 7. etc. 
2) plur. δεσποτῶν ὠμῶν φρένας TU- 

χοιμ ἂν Hec. 859. τῶν πρὶν ἀπο- 
λειφϑεὶς φρενῶν Or. 216. τὸ δεινὸν 
καὶ διαφϑαρὲν φρενῶν ib. 297. ὥστε 
μ᾽ ἀλγῆσαι φρένας ib. 607. ἐξέξην 

φρενῶν ib. 1021. cf. Bac. 359. et 
848. τὰς φρένας ἄρσενας κεκτημένη 

Or. 1204. 8 τὰς φρένας (Sc. ἁγνὸς 
εἶ) ib. 1604. φρενῶν εὐβολίᾳ Ph. 
753. φεῦ τὸ χρήσιμον φρενῶν ib. 
1730. cf. Alex. fr. V. 1. καϑαρὰν 
ἀνοίξαντι κληΐδα φρενῶν Med. 661. 
πλάνον φρενῶν Hip. 283. καταλῦσαι 
φρενῶν ib. 365. ὥστε τὄμπαλιν πε- 
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σεῖν φρενῶν ib. 390. κάρτ᾽ ἔχοντας 
εὖ φρενῶν ib. 402. λῆγε κακῶν φρε- 
νῶν ib. 473. φρένας ἐπίσσυτος ib. 
574. ἔξεδροι φρενῶν ib. 935. ἤνπερ 
μὴ φρενῶν ἁμαρτάνῃ Al. 828. τᾶ 
ckvJpoT-8 καὶ Evvesüroc φρενῶν ib, 
800. φίλτρον ὁ μικρὸν φρενῶν Tr. 
92. εἰ γὰρ ἀρτίας ἔχεις φρένας ib. 
417. 
μείζον᾽ ὄγκον δορὸς ἔχοντες, ἢ φρενῶν 
1b. 1158. φρενῶν ἔϑιγες ib. 1216. 
παράκοποι φρενῶν Bac. 38. δι’ ἄκρων 
φρενῶν ib. 203. μεϑέτηκας φρενῶν 
ib. 942. cf. v. 1269. ἐμὰς φρένας ἐ 
φοβήσεις Her. 358. 
ἔνδον ὧν ib. 709. τὰς φρένας ἔχειν 
κακὰς Hel. 738. λύπῃ cc διέφϑαρσαι 
φρένας ib. 1208. ὡς ϑᾶσσον ἔλϑωσ᾽ 
ἐς ἡδονὰς φρενῶν Ion. 1180. δικαέας 
φρένας Her. F. 212. δύξτηνος φρενῶν 
ib. 482. ἐν---φρενῶν ταράγματι πέ- 
πτωκα δεινῷ ib. 109]. αἱ σάρκες, αἱ 
κεναὶ φρενῶν El. 387. εἰ μὴ τὰς 
φρένας χρητὰς ἔχοι Antiop. fr. XIX, 

ἐξεμαργώϑης φρένας ib. 992. 

σῶν φρενῶν ἐκ 

2. φρένας ἠπίες ἔχειν Er. fr. Π 6. — | 
ὦ γυναικεῖαι φρένες Inus fr. IX. 1. 
τὸ γῆρας τῶν νεωτέρων φρενῶν σοφώ- 
τερον πέφυκε Pelei fr. V. 1. τυφλὰς 
ἔχϑσι τὰς φρένας Phaéth. fr. V. 4. ó 

N JPN zu - LES: » E 
υμος αὑτον των φρενῶν €onptv ava 

Fr. inc. B. 49. etc. 
Φρίκη. φρίκῃ ro£uscav Tr. 1026. ἀκύ- 
ματος πορϑμὸς ἐν φρίκῃ γελᾷ Fr. inc. 
CCVIII. 2) dor. φρίκα. τρομερὰν 
φρίκαν Ph. 1290. ψυχὰν ἐκπληχϑεῖ- 
σα φρίκᾳ "Tr. 183. φρίκᾳ μητρὸς Lon. 
898. 

Φρικώδης. βρόμον, φρικώδη κλύειν Hip. 
1202. πᾶσα χϑὼν---φρικῶδες ἀντε- 
φϑέγγετο ib. 1216. conf. An. 1149. 

Φρίσσειν. ὄποτ᾽ ἐμὰ φρὴν ὧδ᾽ ἀλίατος 
φρίσσει Hec. 80. ἐδὲ σκότον φρίσσασι 
Hip. 417. τὸ---πῆμα φρίσσω πάλαι 
ib. 855. Ζηνὸς κεραυνὸν εἰ φρίσσω 
Cy. 319. λόχον πυκναῖσιν ἀσπίσιν 
πεφρικότα Ph. 1112. λέοντος 0£poc— 
χαίτῃ πεφρικὸς ib. 1128. φρίξας κάρ- 
πιμος sáxvc Sup. 3l. 3 

Φροιμιάζεσϑαι. τί φροιμιάζῃ veoxpóv 5 
Iph. T. 1162. 

Φροίμιον (pro προοίμιον). τὸ φροίμιον 
κακὸν τόδε Hip. 568. φροίμιον ἄξιον 
φόβε Tr. 895. τὸ φροίμιον τῶν λό- 
γων ἐκ εὐτυχὲς lon. 753. ςενάξζων 
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| φροίμιον φόνου Her. F. 753. ópotpá | 
. pot κακὰ Hec. 182. cf. Tr. 707. τὸ 
σόν μοι ὧδ᾽ ἐν φροιμίοις ἔχει Hec. 
1195. ἐκ εὐπροσώποις φροιμίοις ἀρχὴ 
λόγε Ph. 1346. cf. Her. F. 538. 

Φρονεῖν. ὀψέ γε φρονεῖς εὖ Or. 99. cf, 
v. 238. it. Ph. 360. Hip. 313. 378. et 
921. Al. 304. An. 330. Sup. 303. Iph. 
A. 401. 874. et 893. 'fr. 400. Bac. 
196. 480. et 849. Her. 371. Hel. 581. 
et 1646. Ion. 518. 520. et 557. Her. 
F..272. et 1121. El. 568. 569. et 
1203. /Eol. fr. XVIII. 4. Pha&th. fr. 
11. 2. Pi. fr. VI. 3. et St. fr. VI. 2. 
in quibus locis omnibus εὖ φρονεῖν 
significat bene sapere, φάμα menlis 
€$5€ ; sed bene velle, seu benevolum 
€5se alicui, denotat Med. 823. Al. 
208. An. 146. et 689. Iph. A. 1190. 
Iph. T. 353. et Rh. 653. φρονεῖς 
op3á ; Med. 1129. ἐγὼ νῦν φρονῶ, 
τότ᾽ ἰ φρονῶν ib. 1329. ὅσοι óporva- 
σιν εἰς ἡμᾶς μέγα Hip. 6. cf. An. 
1009. Iph. T. 503. Her. F. 475. El. 
1120. et And. fr. XV. 2. φρονᾶσι 
δήμα μεῖζον An. 701. πλάγια φρο- 
νεῖς lph. A. 332. γενναῖα φρονεῖς 
ib. 1424. ἐκ ὀρϑῶς φρονεῖ Iph. T. 
1476. ἀσφαλῶς φρονεῖς Rh. 147. $po- 
γῶν ἐδὲν φρονεῖς Buc. 332. φρονᾶσι 
κάκιον Ἑλλήνων ib. 483. cf. Med. 
892. Hip. 951. Her. 414. et Her. F. 
1426. φρονεῖς ὅσια El. 1203, φρονῶ, 
ἃ πάσχω Antiop. fr. XXIV, 1. μισῶ, 
οἵτινες φρονὅσι μὲν, φρονᾶσι δ᾽ ἐδενὸς, 
ἦτε χρημάτων, ὕπερ Ar. fr. XXV. 9. 
3. βδὲν φρονεῖ δίκαιον Ix. fr. II. 9. 
ef. Phry. fr. VI. 3. τί περισσὰ φρο- 

»véic ; Fr. inc. XCVII. 3. ϑνητὰ δὴ 
φρονεῖς ; eorund, CXXXIX. cf. AI. 
802. et Bac. 394. μὴ μόνον λέγ᾽, 
ἀλλὰ καὶ φρόνει τάδε Or. 252. σοφόν 
τι κεὶν κακοῖς, ἃ δεῖ, φρονεῖν Hec. 228. 
ijkeca, μεῖζον αὐτὸν, ij Θήβας, φρονεῖν 
Ph.710. ἐκ ἂν δυναίμην σοὶ κακῶς 
φρονεῖν Med. 404. φρονεῖν διδάσκειν 
Hip. 920. τύχῃ φρονεῖν An. 323. 
φρονεῖν ἄμεινον Διὸς Sup. 504. μὴ 
λίαν φρονεῖν Iph. A. 924. βέλτιον 
φρονεῖν ib. 1011. 

τάρκη φρονεῖν πέποιϑε /Eol. fr. IV. 9i 
φρονεῖν Svyróv ὄντ᾽ d χρὴ μέγα Alc- 

Φρόνημα. 
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guion fr. IX. 9... γῶν πέλας μᾶλλον 
φρονεῖν Bel. fr. ΧΧΤΙΙ, 1. τὸ λώϊξον 
φρονεῖν Hip. fr. VIII. 1. dot» ὑγιὲς 
φρονεῖν Melan. fr. XXVL. 5. et Phry. 
fr. XII. 1. μὴ πλέον παιδὸς φρονεῖν 
Peliad. fr. VI. 2. δεινὸν, ὅταν τις μὴ 
φρονῶν δοκεῖ φρονεῖν Fr. inc. XXXI. 
τὸν εὐτυχᾶντα καὶ φρονεῖν νομίζομεν 
eorund. CCIV. φρονεῖν ἔλασσον--- 
δεῖ σε eor. CCXVII. 1. φρονῶν ka- 
κῶς Or. 905. cf. Med. 250. et 1014. 
μέγα φρονῶν Ph. 41. et Hip. 445. et 
M. φρονᾶσα Or. 806. ἐκ ἔλασσον " Apzoc 
εἰς μάχην φρονῶν Ph. 1135. φρονᾶντα 
γνήσια Hip. 309. φρονῶν καλῶς ib. 
1318. et Her. 56. r8 98 «Actor 
φρονῶν Her. 259. 4 σμικρὸν φρονῶν 
εἰς τὰς ᾿Αϑήνας ib. 387. μείζω τῆς 
τύχης φρονῶν πολὺ ib. 933. σιγᾷν 
$povárvra /Eol. fr. IV. 1. δέλε $po- 
vavroc μᾶλλον, ἢ φρονεῖν χρεὼν Alex. 
fr. VI. 2. δαίμων φρονῶν ἀεὶ Sis. fr, 
118: ἑλικτὰ---φρονᾶντες An. 450. 
γνώμῃ φρονᾶντες Antiop. fr. IX, 9. 
$porsa« πλεῖον, ἢ γυναῖκα χρῆν Hip. 
641. cf. Her. 979. ἡ φρονᾶσα τἄδικα 
Hip. 930. ἧσσον φρονᾶσα Μενέλεω 
An. 313. à ópov8c' (1. e. 8σα), à 
Xp? φρονεῖν Bac. 1121. τὸ φρονᾶν 
ἕν ἐπι Sis. fr. I. 23, φρονήσασαι, oi 
&pácare Bac. 1258. 

φρονήματος τῷ πρὶν ςερέντες 
Hec. 022. ὀξυϑύμε μὴ κρατῶν φρο- 
γήματος Or. 1198. ἅμιλλαν ἐκ ἔχειν 
φρονήματος An. 213. ὄτε ταύτῃ σὸν 
φρόνημ᾽ ἐπέρισας ib. 611. φρόνημα 
δέν τι μεῖζον εἶχεν, ἢ πένης ἀνὴρ 
Sup. 862. φρόνημα ἐν τοῖσιν ἔργοις, 
8Xxl τοῖς λόγοις ἴσον ib. 907. ἀμαϑεῖ 
φρονήματι Her. 460. τῶν ἀδίκων πα-- 
ραιρῶν φρονήματος ib. 909. μήποτ᾽ 
ἐμοὶ φρόνημα ψυχά r' ἀκόρεςτος εἴη ib. 
020. εἶδον---λιμὸν ἐν ἀνδρὸς πλοσία 
φρονήματι El. 371. φρόνημα σὸν με- 
τες ἄάϑῃ πρὸς αὔραν ib. 1201. φρονή- 
paroc xáXa Fr. inc. XXX. 2. τοὺ; 
paia φρονήματ᾽ ἀνδρῶν vaScreiv Hip. 
396. ἀντὶ τῶν πρὶν ὀλβίων φρονη- 
μάτων Απ. 164. τῶν φρονημάτων ὁ 
Ζεὺς κολατὴς τῶν ἄγαν ὕπερφρόνων 
Her. 388. 

Φρόνησις. ἡ φρόνησις τῇ ϑεῖ μεῖζον 
σϑένειν ζητεῖ Sup. 216. ὅσην ἔχει 
φρόνησιν Tem. fr. XIII. 2. 

AK 
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Φρόνιμος. τὸ φρόνιμον, εὐγένεια Alex.| 
ἔν. XAT. 9. 

Φροντίζειν. οἱ τὰς φίλας βλάπτοντες 
8 φροντίζετε Hec. 256. ταὐτὰ φρον- 
τίζομεν Mer. 680. φρόντιζε Hec. 
861. Med. 1311. et Hip. 1263. cav- 
τῆς πέρι φρόντιζε Hip. 709. σὺ μὴ 

φρόντιζ᾽ ἔτι lon. 257. δοκεῖς τὸν 
ἄδην σῶν τι φροντίζειν γόων Dic. 
ἘΚ ΠῚ. φροντίζειν ἀεί τι---τῶν 
εἰωϑότων Epist. V. σμικρὰ φροντίζων 

ὄχλβ Or. 799. τί σεμνὸν καὶ πεφρουν- 
τικὸς βλέπεις; Al. 776. νητῶν, 

ἐφρόντισ᾽, y διέφϑαρται βίος ΠΙρ. 
970. τῆσδ᾽ ἐκ ἐφρόντισα Tr. 1040. 
μῶν 8 δοκεῖ σοι φροντίσαι τιν᾽ ἀγγέ- 
λων; Án.82. ὅπερ δεῖ μάλιΞα φρον- 
τίσαι Her. 248. Πενϑέως à φροντίσας 

Bac. 637. ὀλίγον φροντίσεις γε δε- 
σποτῶν Cy. 162. τὰ ἐν νεκροῖσι φρον- 
τίσει πατὴρ σέϑεν Tr. 1234. 
Sáó' ἡμεῖς οἷα φροντιέμεϑα Iph. T. 
343. 

$porríc. νέα φροντὶς ἐκ ἀλγεῖν φιλεῖ 

Med. 48. ξυμπερᾷναι φροντίδ᾽, ἡ 
φευξεμεϑα ib. 341. cf. v. 346. γλυ- 
«cta φροντὶς ib. 1036. cf. /Eol. fr. XV. 
8 yàp αὐτῆς φροντίδ᾽, ὡς τέκνων, ἔχω 
Med. 1301. τίνα φροντίδ᾽ ἔχεις ; Iph. 
T. 137. μηδ᾽ ὑπεράλγει φροντίδα λύπᾳ 
Her. 620. φροντίς τις ἦλϑ᾽ οἰκεῖος 

10. 034. τῷ δ᾽ exi TÉTS φροντὶς Rha. 

fr. II. 8. πολλάκι μοι πραπίξων δι- 

ἤλϑε φροντὶς Fr. inc. CLXXXVII. 

φροντίδων βελεύματα Hec. 626. αἱ 
δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι Hip. 
436. et Cress. fr. IX. 1. μὴ ̂ vi φρον- 
τίδας τρέπϑ Iph. A. 640. εἰς φροντί- 

δας ἀπῆλϑες Ion. 583. ἐπὶ φροντίδων 

βίον ζῶσιν Scy. fr. II. 4. eic φρον- 
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πρὸς aiS9épa $p80o. Hec. 335. βε- — 
βᾶσι φρϑδοι---νεαινίαι Iph. T. 1289. ὶ 
cf. Rh. 814. φρᾶδα γᾶ Or. 1373. 
ὅρκων φρόδη vísic Med. 402. Μενέ- 
λεω κόρη φρόδη (abut) An. 1051. 
φρόδη μὲν αὐδὴ, φρθδα δ᾽ ἄρϑρα με. 
κάτω ib. 1079. φρϑδος γέννα Iph. T. 
155. φρδϑδαί σοι ϑυσίαι Tr.. 10718 
φρδδαί γ᾽ ἐκεῖναι λελυμέναι---σκιρτῶσι, 
Βδο. 445. φρδδαι ἐλπίδες lon. 8606. 

τὸ σῶμα φρᾶδον Or. 390. cf. Her. 
703. ἄλλῳ ἄλλο φρᾶδον Tr. 13989888 
τὰ ᾿Αγαμέμνονος $p&óa ; Or. 719 

$ps0a τάδ᾽ ἤδη Med. 139. cf. An 

1220. et Her. Εἰ. 480. τὰ ϑεῶν φίλτρα τ΄ 

φρᾶδα Τροίᾳ Tr. 859. ἀ- τὰ πόλλ᾽ 

σπάσματα-- φρδδά porib. 1188. φρθδα 
τἀμὰ Hel. 1210. τὰ ἐν δόμοις δα- —— 

πάναισι φρϑδα Her. F. 892. κακοῖσιν» | 

ἅπαντα φρδδα Ἴδη. fr. 97 

$oovpá. ἐς $pspàv δόμων Or. 1252. 

φρϑρὰν ἐτάξαντ᾽ ἐν περιτύλοις δόμοις 

An. 1100. τετράμοιραν νυκτὸς $ps- — 

pàv Rh. 5. φρερὰ παρ᾽ ᾿Ακτὴν τετὰᾶπ — | 

μένη Hel. 1089. ópepaic κέκαται ELS | 

616. » 

$povpriv. τί τῇδε φρϑερεῖς ; AI. 36. 

ἱκεσίοις σὺν κλάδοις φρερϑσί μ᾽ ἐν Kü- — 

κλῳ Sup. 103. φυλακαῖσι φρερῶ σῶμ᾽ 

Ὀδυσσέως τόδε Cy. 686. sopa εὖ 

φημον φρερεῖτ᾽ ἀγαϑὸν lon. 98. φρδ- 
ρει μοι, μή σ᾽ αἰϑαλώσῃ πολύκαπνοὶϊ 

séyoc πέπλες El. 1139. προταινὶ rá- 

ἕεων $pepeiv ἐγερτὶ Rh. 524. τῆσδε 

πῶς δυναίμεϑ᾽ ἐκπλεῦσαι χϑονὸς; φρδ- 

ρεῖν Hel. 748. φρερῶν τόδ᾽ ἦμαρ ΑΙ. 

27. ϑῆλυ dpepSvrec γένος Fr. ince 

LV. 1. cf. Fr. inc. B. 15. 2. éópepet) 
ηδὲν ἐξαμαρτάνειν Sup. 900. 

Wigs E ἐφρόρει Her. F. 399. 

τίδας νῦν συμφοράς T ἐβαλλόμην 

"Thes. fr. IV. 2. πολλὰς φροντίδας ἔ- 
δωκέ σοι ὁ ϑεὸς Epist. IV. 

Φροντιξέον Iph. T. 468. 
Φροῦδος. óp8Coc πρέσβυς, φρδδοι παῖ- 

δὲς Hec. 162. εἰς τᾶὅτο opsOóc εἰμι 
πᾶς ἐγὼ Med. 722. . φρδδος ἐς ἀΐδαν 
Θάνατος προφέρων σώματα τέκνων ib. 

1110. φρᾶδος ἐξ οἴκων νέκυς Al. 94. 

cf. v. 823. φῤδδος-- Μενέλεως δόμων 
ἄπο An. 73. cf. Iph. T. 1294. Rh. 
662. Cy. 130. et Ion. 804. φρδδος 
Πρίαμος καὶ τέκνα Tr. 41. ἀνεϑεὶς 

$psCoc ἤδη Epist. IV. ἑμοὶ λόγοι 

φρερήσω El. 695. ópepep£ve (partie. 

med.) βέλεμνα παιδὸς An. 1136. πλέον. 

φρερήσομαι ψήφοισιν Lon. 009. «aps — 

ϑενῶσι φρερᾶνται καλῶς Iph. A. 798. 

ἐν δόμοις τοῖς ἐμοῖς φρδρόμενος (se. E 

χρυσὸς) Hec. 995. χρόνον τὸν προσ 

ἐφρερεῖτ᾽ ἐν δόμοις Sup. 104]. β 

ἐφρερεῖτο sparóc φυλακαῖσι Rh. 764. 

σύνδεϑ᾽, οἷσι τἄμ᾽ ἐφρϑρήϑη φίλα, Io. — 

1390. it 

Φρούρημα. 
M ur τ μη £xscat Lon. 511. 

xac, δεσπότε φρερήματα El. 798. ἢ. 

Φρούριον. φρϑρίοις φυλασδόμεσϑα παν- 

ἀμφὶ κρηπίδας δόμων SuO- - ̓ 
λόγ- E 

* 
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$vyàv πτερύεσσαν ; Ion. 1238, φυγᾷ, 
φυγᾷ,---ἀπόπρο δωμάτων διώκετε Her. 
F. 1081. παλαιᾷ φυγᾷ ΕἸ. 587. 3) 
plur. φυγαῖσιν ὡσίον (sc. τὸν φονέα) 

ταχϑ Or. 708. φρόρια λαβόντας Epist. 
V. 

᾿ $povpóc. κείνῳ φρερὼ παραζεύξασα---: 
᾿ δισσὼ δράκοντε Ion. 22, κτανὼν φρε- 

pàc Rh. 506. 
Φρυγία, provincia Asiz, terra Trojano- 
rum Rh. 357. 

Φρύγιος. "Exrep ὁ Φρύγιος Or. 1480. 
ὁ Φρύγιος Γανυμήδης Iph. A. 1053. 
Φρύγιε γενέτα πάτερ Tr. 1288. dpv- 
γίοισι νόμοις Or. 1420. Φρυγίων αὖ- 
λῶν Iph. A. 576. et Bac. 127. γῆν 
ἵκθ Φρυγίαν Iph. A. 1627. πληγαῖς 
Φρυγίαις Tr. 151. ἐν Φρυγίαισι βοαῖς 
Bae. 159. Φρύγιον ἄτυ Or. 1382. 
Σκαμάνδριον ἀμφὶ Φρύγιον οἷδμα Hel. 
374. σκύλων Φρυγίων Or. 1434. cf. 
El. 1001. φρυγίων λεχέων Rh. 911. 
Φρύγια σκυλεύματα Tr. 18. et 1208. 
et El.314. Φρύγια μέλεα Tr. 545. 
Φρύγια πέπλων ἀγάλματα ib, 1220. 
Φρυγίων ἐξ ὀρέων Bac. 86. cf. v. 140. 
δείματα Φρύγια El. 457. 

$pvkropía Rh. 55. et 128. 
Φρύξ, Φρύγα ἀργυρώνητον Al. 678. 
᾿Αντήνορος τῷ Φρυγὸς Fr. inc. X. 2. 
8 πανταχᾶ Φρύξ εἰμι eor, LXXXII. 
l. Plur. Φρύγες, i. e. Trojani. Hec. 
4. 350. et passim. ἀεὶ κακοὶ Φρύγες 
Or. 1447. cf. v. 1351. 

Φυά. φυὰν l'opyóvoc ἴσχειν El. 461. 
Pwyác. ἤλασέν μ᾽ ἀπ᾽ οἴκων φυγάδα 
Or. 763. ἐλϑόντε φυγάδε----οἰς ἐμὰς 
πύλας Sup. 142. ἀνὰ «éyac φυγάδες 
ἔβησαν Hec. 1172. τί φυγάσιν τὸ 
δυσχερές ; Ph. 393. αἱ ἐλπίδες βό- 
σκοσι φυγάδας ib. 399. πτηνῶν ἀγέ- 
λας τόζοισιν ἐμοῖς φυγάδας ϑήσομεν 
Ion. 109. | 

Φυγή. φυγῇ ζημιθντας Or. 808, αἰ- 
σχρὰ φυγὴ ϑυγατρὶ Ph. 1085. ἐνεαυ- 
σίαν ἔκδημον αἰνέσας φυγὴν Hip. 37. 
σοφὴν ἔλεξας τήν γ᾽ ἑκόσιον φυγὴν 
ϑαρ. 151, φυγῇ λεπαίας ἐξεπίμπλα- 
μὲν νάπας Iph. T. 324, αἵρεσϑαι 
φυγὴν Rh. 54. cf. v. 120. εἰς φυγὴν 
ὁρμώμενοι ib. 143. εἐἰδ᾽ ὑπέσπασε φυγῇ 
πόδα Bac. 437. ἀπενώτιζον φυγῇ γυ- 
γαῖκες ἄνδρας ib. 702. σῆς δελείας 
φυγὴν Cy. 441. τῇ φυγῇ πρόχειρος 
i» Her. FF. 161. 2) dor. óvyá. ποῖ 
με φυγᾷ πτώσσοσι μυχῶν ; Hec. 1064. 
VO εἰς φυγὰν τάλαιναν Ph. 1704. 
Üvor vxecárac $vyüc lb. 1714. τίνα 

Φύειν, vel φῦναι. 

Or. 514, τλήμονες φυγαὶ Bac. 1348. 
et El. 233. et 505. λέκτρων ἱκετεύο- 
μὲν φυγὰς Hel. 805. φυγὰς ἐμαυτῷ 
προστιϑεὶς πάτρας ἐμῆς Thes. fr. IV. 

ὃς τὴν πολύβοτρυν 
ἄμπελον φύει βροτοῖς Bac. 630. ὄτοι 
πέφυκα μάντις Hec. 742. εἰς ἀριϑμὸν 
τῶν κακῶν πεφύκαμεν ib. 1180, 8 γὰρ 
αἰχμητὴς πέφυκεν Or. 752. εἰς πόλλ᾽ 
ἀϑλία πέφυκ᾽ ἐγὼ Ph. 622. οἵα πέ- 
φυκα δυστυχᾶσι δεσπόταις Hip. 287. 
rà κρυπτὰ πέφυκε (manifestata sunt) 
ib. 5894. ἀπ’ εὐγενθς τινος ῥίζης πέ- 
φυκας Iph. T. 610. à γὰρ ὠὐτὸς πάντ᾽ 
ἐπίσασϑαι βροτῶν πέφυκεν Rh. 107. 
ἐγὼ πέφυκα εὐσεβεῖν Hel. 1004. κἀν 
ἀμείνονος πατρὸς Ζηνὸς πεφύκῃ Dic. 
fr. X. 4. ro δόλον ὡς κακὸν πεφυκέναι 
Hec, 8382. πατρὸς ἐσϑλᾷ κἀγαϑῷ πε- 
φυκέναι Her. 299. γυνὴ γυναικὶ σύμ- 
μαχος πέφυκέ πως Alop. fr. II. Διὸς 
πεφυκὼς Τάνταλος Or. ὃ. ἥσσων πε- 
φυκὼς Κύπριδος An. 632. τὸν ὁμόϑεν 
πεφυκότα sépyov Iph. A. 501]. κακὸς 
πεφυκὼς Phry. fr. V. 9. πεφυκὼς 
ἐσθλὸς St.fr. 1. 29. àà φύσει τὸ πε- 
φυκὸς Bac. 894. τέκνα --- ἄλλως ἐν 
πόλει πεφυκότα Er. fr. I. 32, πόσιν 
ἔφυσε ματρὶ Ph. 876. οἵαν ἔχιδναν 
τήνδ᾽ ἔφυσας lon. 1262. μὴ----τέκν᾽ 
ἐν μυχῷ χϑονὸς φύσωσιν Sup. 546. 
ϑῆλυν σπορὰν φῦσαι Dan. 138. φῦσαι 
τέκνα Fr. fal. cit. III. 2. 6 φύσας, 
i. e. pater, Med, 1126. ΑἹ]. 291. Cy. 
688. Hel. 86. (ubi πατὴρ additur) et 
91. Her. F. 1367. et /Eg. fr. X. 3. 
oi φύσαντες, parentes, Ph. 34. 4 φύ- 
σασί σε lon. 1501]. τίς ὅτω δυστυχὴς 
ἔφυ γυνή; Hec. 785. ἁπλᾶς ὁ μῦϑος 
τῆς ἀληϑείας ἔφυ Ph. 47). τὸ ἴσον, 
νόμιμον ἀνϑρώποις ἔφυ ib. 54]. γυνὴ 
-ἰπὶ δακρύοις ἔφυ Med. 928. ἡ τυ- 
ραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ Fr. inc. 
XLV. μὴ κακὸν φῦναι (i. e. esse) λέ- 
yer Med. 522. φῦναι (i. e. gignere) 
Tupávysc παῖδας ib. 507. κράτιτον 
εἶναί φημι, μὴ φῦναι, βροτῷ Bel. fr. 
XVI. 2. cf. Fr. ine. LXXX. et 
CXLVIIT, ]. ἐξ ἐσθλῶν φὺς Her. 
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326. τὸν φύντα ϑρηνεῖν Cresph. fr. 
I. 2. πατρὸς ἐκείνϑ φύντας, ὦ πεφύ- 

καμεν Her. 510. τὰ ἐκ γαίας φύντα 

Chry. fr. VIT. 9. τὰ φύντα κρείσσω 
γομίζειν τῶν δοκημάτων χρεὼν Er. fr. 
ΜΙ]. 1. ete: 

Φυλακή. τίς ἐκηρύχϑη πρώτην φυλα- 
κήν ; Rh. 538. πέμπτην φυλακὴν ib. 
543. et 562. ἡ φυλακὴ ῥᾳδία Epist. 

I. 2) dor. φυλακά. τίνος à φυλακά ; 
Rh. 527. ἔγρεσϑε πρὸς φυλακὰν 10. 

533. τὰν παρὰ προϑύροις φυλακὰν 
Karéx8ca Tr.194. ἔξω φυλακᾶς Bac. 

867. 3) plur. ξείνε πατρῴϑ φυλακαῖ- 
σιν Hec. 82. φυλακὰς ἔχων An. 962. 

ἐπεὶ φυλακὰς ἀνῆκα Sup. 1042. 
γητοι φυλακαὶ τειχέων Iph. A. 15. 
φυλακὰς προλιπὼν Rh. 18. cf. v. 37. 
δ᾽ £ópepeiro «paróc φυλακαῖσι νυκτέ- 
ροισιν ib. 705. cf. Cy. 086. φυλακαὶ 
ἡμῶν͵ κρέσσονες κατ᾽ ἐξόδες Her. F. 
83. 

$vAakréoc. ἅ σοι φυλακτέα An. 63. 

et adverbial. φυλακτέον Iph. 'T. 620. 
et Fr. fal. cit. II. 2. 

Φύλαξ. πικροτάτα wpvos φύλαξ Hec. 

772. τέκνων ἐμῶν φύλαξ ib. 1083. 
ὠμόφρων φύλαξ Ph. 662. ἀγαλμάτων 
φύλαξ Hip. 1399. νεῶν (navium) 
φύλαξ Iph. T. 270. φύλακα ς“ρατϑ 

9 εν 
αἰκΚὲ- 

Hh. 813.  dpisov φύλακ᾽ ἀπώλεσας 

σέϑεν ΤΥ. 1195. τίς μοι φύλαξ ἦν; 
Bac. 612. ἐπ᾽ αὐτὸ r8r ἀπο-τέλλῃ 
φύλαξ ib. 957. οἰάκων φύλαξ Hel. 

1594, φύλακα χρημάτων εὐδαίμονα 
Antiop. fr. VIII. 4. φύλακας ἐπῆλ- 
So» Ph. 706. φύλακας ᾿Αργείεα δορὸς 

10. 1101. φύλακες ὃμῶες Án. 813. 

ἱεροὶ φύλακες Iph. T. 1027. φύλακες 
spariác Rh. 15. cf. v. 88. 570. 628. 

657. 698. et 723. φύλακας σώματος 
Ion. 22. 2) φύλαξ, ἡ. 8 σμικρὰ φύ- 
λαξ An. 86. "Exáf9nc γεραιᾶς φύλακες 
Tr. 462. 

Φύλαξις. ἔχει μοι δισσὰς φυλάξεις Hel. 

513. 
Φυλάσσειν, vel rre. αἷ δεσπότην φυ- 
λάσσετε lon. 511. ἄξι᾽ ἀξίων γεννη- 
τόρων ἤϑη φυλάσσεις ib. 736. δέμας 
φυλάσσει Dan. 59. κλήρες μοι φύ- 

λασσε χερὶ Ph. 845. πρὸς τάἀδ᾽ εὖ 
φυλάσσετε--- ὡμάτων πύλας An. 951. 
ἄτη φυλάσσετε Sup. 952. σφραγῖδα 
φύλασσε Iph. A. 155. σιγὴν φυλάσ- 
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σετε ἴθ. 542. τί μ᾽ ἐχρῆν πόσιν φυ- 
λάττειν; An. 940. τί σε τἀμὰ δεῖ 
φυλάσσειν, Iph. A. 329. κλῆδας 
φυλάσσειν 'Tr. 493. φυλάσσων ὀξέων 
ἀναίρεσιν ΟΥ. 404. φυλάσσων, μή τι 
σε λάϑῃ — παραμειψαμένη Iph. A. 
140. κόσμον φυλάττεσα Sup. 245, 
ἕν μοι φύλαξον Iph. A. 538. φυλάξας 
νύκτα Or. 57. ἡλία φλογὸς καλῶς 
φυλάξας lon. 1135. εἱρκταῖσι σῶμα 
σὸν φυλάξομεν Bac. 497, τάξιν φυ- 
λάξων εἶμι Rh. 664. $vAácca, μή 
τις ἐν «(Do βροτῶν Iph. T. 67. φυ- 
Aáccow? ἄγριον ἦϑος Med. 102. 
ἅπαν κάκιον T8 φυλάσσεσϑαι καλῶς 

φυλάσσεσϑαι φϑόνον Απ- 
tiop. fr. XX. 2. φυλασσομένα (i.e. 

Ph. 738. 

£vpy) sóparoc ἀνακέλαδον Or. 184. 
φυλάσσετ᾽ (i. e. ἐφυλάσσετο) ἐμβολὰς 
ZA OI σε φυλάξασϑαι χρεὼν 
Iph. A. 989. ταῦτ᾽ à» πρὶν παϑεῖν, 
φυλάξομαι Med. 289. 

ψόγον Phry. fr. XIL 2. φρερίοις 
φυλασσόμεσϑα  wavrax8 Or. 758. 
τὴν ἐμψύχων βρῶσιν ióscóv πεφύλα- - 
γμαι Cret. fr. IT. 20. 

Φυλεὺς, nom. propr. viri. Iph. A. 985. 
Φυλλάςε. φυλλάδος Παρνησίας παιδεύ-: | 
para An. 1101. δεσμὸν ἄδεσμον τόνδ᾽ 
£xseca φυλλάδος Sup. 32. cf. v. 259. 
ὦ σκιερὰ φυλλὰς Bel. fr. I. 1. 

Φύλλον. τὴν Savácav ἐκ χερῶν φύλ- 
λοις ἔβαλλον Hec. 574. 
ἀνέξεμμαι κάρα πλεκτοῖσι φύλλοις; 
Hip. 807. ἐν δρυὸς φύλλοισι Bac. 
084. σῖγα εὔλειμος νάπη φύλλ᾽ εἶχε 
10. 1088. φύλλων £Xarívev χαμαι- 
πετῆ ἔτησεν εὐνὴν Cy. 385. φύλλοις 
σέφεσϑαι Aut. fr. III. 24. 

ΦυλλόΞξρωτος. 

σρώτες Rh. 9. 

Φῦλον. ὁρῶ φῦλα τρία τριῶν cpartv- 
μάτων Sup. 053. βάρβαρα φῦλα Iph. - 

δεινὰ φῦλα πόντα JEol. fr. . Τ. 887. 
ΙΧ. 3. φῦλα ϑηρῶν Chry. fr. VII. 5. 

Φῦναι. νἱά. φύειν. 
Φύρειν. φύρεσιν αὖϑ᾽ οἱ ϑεοὶ πάλιν τε 
καὶ πρόσω Hec. 958. κόνει φύρεσα 
δύστηνον κάρα ib. 496. ὃς ἡμῖν βίοτον 
ἐκ πεφυρμένε καὶ ϑηριώδες ϑεῶν διε- 
σαϑμήσατο Sup. 201. ὄμμα δακρύοις 
πεφυρμένοι Or. 1411. μητρὸς νεοφό- 
νοις ἐν αἵμασι πεφυρμένοι ἘΠ. 1178. 
cf. Al. 499. 

ὧν φυλάξομαι 

τί τοῖσδ᾽ 

λεῖπε χαμεύνας φυλλο- ᾿ 

UT 
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Φυσᾷν. τί δεινὰ φυσᾷςο ; Iph. A. 381. 
|! κόχλες φυσῶν Iph. T. 303. 
᾿Φύσημα. φύσημ᾽ ἀνεὶς δύστλητον Ph. 
.1447. ποντίῳ φυσήματι Hip. 1211. 

| μέλανος αἵματος φυσήματα Iph. A. 
| 1114. φυσήματα κρυταλλόπηκτα Rh. 
| 440. γνοφώδη aiSépoc φυσήματα Tr. 
1/79. 
ἢ σις. ἐκ Dew dro seppóc ἀνϑρώπε 
φύσις Hec. 296. cf. Or. 3. Ion. 1004. 
| et Antig. fr. II, 2. àà συμφορᾶς 
| ὕπο φύσιν διέφϑειρε Hec. 598. εἰς τὸ 
| κέρδος παρὰ φύσιν OsAcvréov Ph. 398. 
| συγερὰν φύσιν φρενὸς αὐϑάδος Med. 
| 103. τῆς Τυρσ. ἔχοσαν ἀγριωτέραν 

φύσιν ib. 1343. ἐν τῇ φύσει τὸ σω- 
| φρονεῖν εἴληχον Hip. 79. cf. Bac. 315. 
| d κατὰ γγώμης φύσιν Hip. 377. χρω- 

| τὸς εὐειδῆ φύσιν ΑἹ]. 172. τὰ ϑνητὰ 
πράγματ᾽ οἶδας, ἣν ἔχει φύσιν; 1}. 788. 

| σκληρὰ τῇ φύσει διδὲς Sup. 884. τῷ 
γενναίῳ φύσιν (i. e. κατὰ φ.) Iph. A. 
448. ἐλευϑέραν φύσιν παρέχων ib. 

| 930. τῇ φύσει λείπεται "Tr. 667. 
| ἀγάγκη φύσεως ib. 886. μορφὴν ἐμὴν 
μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν Bac. 54. 
ἀεὶ φύσει τὸ πεφυκὸς ib. 894. δρακαί- 

| γῆς φύσιν ἔχοσαν ἀγρίαν ib. 1355. 
ἡ φύσις βέβαιος, 8 τὰ χρήματα El. 

194]. τέκνα ὅμοια τῇ φύσει τῇ T8 πα- 
'τρὸς Alemeon. fr. VIII. 8. “ὀνόματι 
μεμπτὸν τὸ νόϑον, jj φύσις δ᾽ ἴση An- 
tig. fr. IX. ἡ φύσις οἴχεται Antiop. 

"fr. XXIX. 5. et Fr. inc. XXXV. 5. 
γενναίαν φύσιν Antiop. fr. XXXV. 
l. τὴν φύσιν κρύψας Pelei fr. IL. 2. 
péyesov ἀρ’ ἦν ἡ φύσις Phoen. fr. VIT. 1. 
εἰς ἀνδρὸς φύσιν σκοπῶν ejusd. fr. IX. 
9. φύσιν ϑείαν φορῶν Sis. fr. I. 19. 

»ravps μέμικται καὶ βροτῷ διπλῇ φύσει 
'Thes. fr. VII. 9. j| φύσις ἑκάτῳ T8 
yévec éclv πατρὶς Fr. inc. LX, ἀϑα- 
váre καϑορῶν φύσεως κόσμον ἀγήρω 
eorund. CLIIL. 5. εἴρων τῇ φύσει 
Fr. inc. B. 14. 6. ete. 2) plur. τὰς 
γυναικείας φύσεις Án. 957. διάφοροι 
φύσεις βροτῶν Iph. A. 558. cf. EI. 
'968. et Melan. fr. VII. 3. 
Pvecav, pot. pro φυσᾷν. μέγα φυσσῶν 
Iph. A. 125. 
Ρυτάλμιος. 
"μόνος φυταλμίοις Rh. 920. 
βυτεύειν. ὧτος φυτεύει Πέλοπα Or. 11. 
ef. v. 55]..et 584. it. Med. 878. et 

λέκτροις ἐπλάσϑην Xrpv-| 
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1091. Hip. 460. Al. 295. 665. et 
1140. An. 49. Sup. 986. et 1092. 
Iph. A. 29. et 1177. Rh. 354. Bac. 
541. Ion. 1102. Dic. fr. IX. 2. Eu. fr. 
γον Fr..Ince. CXLIX;] 2.3. im 
quibus omnibus locis φυτεύειν liberos 
procreare significat; et Med. 834. 
Muss dicuntur ξανϑὰν "Apuovíay $v- 
τεῦσαι, ubi vid. Schol. ἄλλο τι $v- 
τεύων Rh. 884. 

Φυτόν. ἀϑλιώτατον φυτὸν Med. 231. 
λαμπρὸς φανήσεται σοὶ---καὶ φυτοῖς 
Her. 282. κύκλος αὐτὸς καρπίμοις 
τε γῆς φυτοῖς, ϑνητῶν τε γενεᾷ Inus 
fr. XVII. 3, 

Pvrepyóc. pà—Nmpía, óvrepyóv Θέ- 
τιδος lph. A. 949. τὸν φυτεργὸν 
Πρίαμον Tr. 481. 

Φωκεὺς, Phocensis, Or. 1446. Iph. T. 
917. et Tr. 10, Plur. Φωκεῖς Or. 724. 
769. 1094. et 1209. Iph. T. 677. El. 
18. et 1987. 

Φωκίς. Φωκίδος σχιτῆς ó08 Ph. 38. 
Φωκίδος ἀπὸ χϑονὸς Iph. A. 261. 

Φῶκος, frater Pelei. An. 688. 
Φωνεῖν. ὅπως mvoà λεπτᾶ Qóvakoc φώ- 
ve. μοι Or. 140. εὔφημα φώνει Iph. 
T. 687. et Her. F. 1185. περισσὰ 
φωνῶν Sup. 459. φωνᾶντα, litere 
vocales, Pal. fr. TI. 2. 

Φωγή. σέϑεν φωνῆς ἀκέσας Hec. 1115. 
φωνὴν ἐκ ἀφῆκεν Ph. 1449. φωνὴ 
Διὸς Hip. 1201. σκιᾷ ἀντίτοιχος ὡς 
φωνὴν ἔχεις An. 746. cf. Melan. fr. 
XVIII. ἐξ αἰϑέρος φωνή τις---ἀνε- 
βόησεν Bac. 1076. φωνὴν ἥσει χϑὼν 
Her. F. 1295. τὸ μὴ τὰ πράγματ᾽ 
ἀνϑρώποις ἔχειν φωνὴν Hip. fr. IX. 
2. 2) dor. φωνά. ᾿Ασιάδι φωνᾷ Or. 
1397. ἔκλυον φωνὰν ---Κολχίδος Med. 
191. συρίγγων εὐφϑόγγῳ φωνᾷ Tr. 
127. 3) plur. δισσὰς φωνὰς Hip. 
928. 

Φωνήεις. σάρκα φωνήεσσαν Tr. 440. 
Φωρᾷν. κακὸς ἐφωράϑη φίλοις Or. 
7838. 

Φὼς, masc. vir, homo. φῶτα βάρβαρον 
κτενεῖς; Hec. 877.  véa προϑανᾶσα 
φωτὸς Al. 474. ϑεοσεβῆ φῶτα ib. 
608. κακὸν εὐεργετῆσαι φῶτα ib. 863. 
πονηρᾶ φωτὸς ἡδοναὶ κακαὶ Iph. A. 
987. μὴ κλωπὸς αἴνει φωτὸς αἱμύλον 
δόρυ Rh. 709. μυσαρῷ δολίῳ τε φωτὶ 
δολεύειν "Tr. 282. καὶ φῶτα βρότειον 
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Bac. 542. εἰς ὄμματ᾽ eive φωτὸς εἰσ- 
βλέψαι γλυκὺ Ion. 732. ápíz& φωτὸς 
δάμαρ Her. F. 150. φωτὲ μακαρίῳ αἱ 
μεταβολαὶ λυπηρὸν ib. 1291. φίλε 
φωτὸς El. 56]. δόλῳ φωτὶ ΔΙοιηδοοη. 
fr. V. 1. φωτὸς κακέργε σχήματ᾽ ἐκ- 
μιμόμενον Antiop. fr. XXX. 2. ei— 
φῶτ᾽ ἔϑηκε χείρονα ejusd. fr. XKXXVI. 
2. φωτὶ εἰκ ἔτῃ πρέπων Fr.inc. CCXX. 
λεύσσω φῶτε mtpvroAavS ἡμῶν spa- 
τὸν Rh. 773. φῶτε συμμάρψας δύω 
Cy. 396. δύ᾽ οἰκτρὼ φῶτε Hel. 1100. 
τρόποι κακοβέλων φωτῶν Bac. 399. 
περισσῶν παρὰ φωτῶν ib. 429. μιξό- 
ϑηρας φῶτας lon. 1161. φῶτας κα- 
KBp'yac ἐξαλύξωμεν El. 219. 

Φῶς, neutr. lux. ὦ φῶς Hec. 435. 
ἐκέτ᾽ εἶ (QAémeva φῶς ib. 668. ἥκει 
φῶς ἐμοῖς καὶ σοῖς κακοῖς ; Or. 243. Φωσφόρος. φωσφόρῳ Seq Iph. T. 21. 
ὄτε σοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς νόμιμον ἐν 
γάμοις Ph. 346. 

φῶς 10. 816. πρὶν sic φῶς σὸν kara- 

Ξῆσαι βίον ΑἹ. 808. χαίρεις ὁρῶν 

X. 
Χάζεσϑαι. δὶς Saveiv à χάζομαι Or. 
1116. 

Χαίρειν. χαίρεσιν ἄλλοι Hec. 427. 
χαίρεις ὑβρίζεσ᾽ εἰς ἐμέ; ib. 1257. cf. 

v. 1258. .Aóyow: χαίρει Ph. 363. 
δδενὶ χαίρεις Hip. 184. τὲς εὐσεβεῖς 
ϑεοὶ ϑνήσκοντας à χαίρεσι ib. 1340. 
χαίρεις ὁρῶν φῶς ; πατέρα δ᾽ 8 χαίρειν 
δοκεῖς ; Al. 094. ὄτ᾽ αὐγὰς χαίρω 
προσορῶν 1}. 871. μῶρος, ὅστιο---ἄλ- 
Aor ἄλλοσε βέβαια χαίρει "Tr. 1205. 
χαίρει ϑαλίαισιν Bac. 418. τὸν σοφὸν 
8 φϑόνῳ χαίρω ϑηρεύεσα ib. 1003. ἐπὶ 
τοῖς ἐμοῖς χαίρεις κακῶς πράσσεσι δε- 
σπόταις ; ib. 1032. cf. v. 1038. βορᾷ 
χαίρασιν ἀνϑρωποκτόνῳ Cy. 127. 
δέν τι χαίρω σοῖς λόγοις Hel. 1213. 
cf. El. 1106. τίς 8x1 χαίρει νηξίοις 
ἀϑύρμασιν; Aug. fr. V. ot τυραν- 
νίδι χαίρεσιν ejusd. fr. VII. 2. σκῦ- 
λα βροτοφϑόρα χαίρεις ὁρῶσα ejusd. 
fr. IX. 2. ἐσϑλῶν χαίρει πτώμασιν 
νεανιῶν Tem. fr. VI. 2. χαῖρε, vox 
salutantium, solve et vale, Hec. 426. 
Or. 476. 477. et passim. χαῖρε τοῖς 

, 
8- 

αἰϑέρος εἰς ἄβατον] inc. CXXVI. 
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φῶς; ib. 694. λευκαίνει τόδε φῶς 
ἤδη λάμπεσ᾽ ἠὼς Iph. A. 157. 
μακάριον ib. 439. ἡδὺ τὸ φῶς 
πειν ib. 1218. conf. v. 1260. τῆς ἀλη- 
Seíac τὸ φῶς Iph. T. 1026. φῶς & 
ἡλία (i.e. unus dies) Rh. 447. φῶς 
suv8 πυρὸς Bae. 108]. φῶς £umo- 

λήμασι πρέπει Cy. 197. ἐκκαίειν τὸ 
φῶς (1. e. oculum) Κύκλωπος ib. 629 

. 1439. τὸν τρισώματον κύνα εἰς 
φῶς ἀνάξων Her. F. 25. 

ρὸν φῶς ib. 797. τὸ πὸ μὲν---ἐν m 

Meleag. fr. V. πέμψον φῶς ψυχᾶς 
Fr. inc. CLV. 9. à τὸ λαμπρὸν φῶς 
καταισχύνων yévac Fr. inc. B. 2. 
etc. 

ὦ φωσφόρ᾽ “Ἑκάτη Hel. 575. cf. Fm, 
j| φωσφόρος “Ἕως Ion. 

1157. φωσφύρεος κόρας Cy. 608. 

ἐμοῖσι βασιλικοῖς γάμοις Tr. 854. τ 

δ᾽ ἄλλα χαῖρε. κύλικος ἑρπέσης κύκλῳ 
Cress. fr. VIII. χαιρέτω πόλις Ph 
926. χαιρέτω βολεύματα rà πρόσϑεν 
Med. 1044. cf. v. 1048. χαιρέτω μὲν 
αὖλις ἥδε, χαιρέτω δὲ ϑυμάτων k. 7. X 
Cy. 362.sq. χαιρόντων (att. pro xat 
ρέτωσαν) πόνοι Her. F. 575. χαίρειν 
τοῖς κακοῖς Hec. 1286. τὴν σὴν Κὺ- 
πριν πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω Hip, 
113. ef. v. 1059. it. Cy. 318. El. 400 

Dic. fr. 1. 7. et Fr. inc. XLIL ὦ. 
δεῖ σε χαίρειν, καὶ λυπεῖσϑαι Iph. A 
3l. μετρίως χαίρειν τοῖσιν ἐξωγκὼ- 
μένοις ib. 921. λαίφεσι χαίρειν 
1820. μὴ σοφοῖς χαίρειν κακοῖς 

1255. μεγάλοισι χαίρειν Ion. 647 
χαίρων ἴϑι Ph. 928. τὰ κοινὰ χαΐε 
ρων μόνος lon. 358. δρῶν ἔχαιρε 
Fr. inc. ΟΠ], ἡδοναῖς δίσκα kexapm-. 
μένον Iph. A. 200. ἕενικῶν κρεῶν 
κεχαρμένος βορᾷ Cy. 807. κεχαρμέ- 
vot ἀοιδαῖς ΤῊ. 529. ἔνδοϑεν κεχαρμέ- 
γη Or. 1122. οἵ, El. 1077. ϑύμασ 
βροτησίοις χαρεῖσα Iph. A. 1525. ete. 
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Χαίτη. λέοντος δέρος χαίτῃ πεφρικὸς 
Ph. 1128. ezíeca χαίτην Med. 1191. 
ξανϑῆς χαίτης βοτρύχες El. 515. cf. 
v. 920. et 527. 2) dor. xaíra. παρὰ 
χαίταν ξανϑὰν Hip. 220. cf. Iph. T. 
1173. Tr. 227. et Cy. 75. xaíra ro- 
pac Al. 101. πολιὰν ἔχοντε χαίταν 
10. 478. ἀμφὶ χαίταν δρόσον αἱματη- 
βὰν ἑλιχϑεῖσα Iph. T. 443. χαίτας 
ἁβροπλότοιο ἐς ἔριν ὀρνυμένα ib. 1148. 
χρυσῷ χαίταν μαρμαίρων Ion. 887. 
8) plur. βοτρύχων---χαίταις πλόκα- 
pov Ph. 315. ἐπιβαλλομέναν χαί- 
ταισιν---πλόκον ἀνθέων Med. 841. 
πολιὰς ἐπὶ χαίτας προπετὴς ὧν Al. 
912. 

Χαλὰ, dor. pro χηλή. λύκε αἵμονι 
χαλᾷ σφαζομέναν Hec. 9]. τεϑρίπ- 

- πὼν ὠκίΞταν χαλὰν ἐπιβᾶσα Lon. 1242, 
χαλαῖσιν ὠμοσίτοις Ph. 1082. λέαινα, 
χαλαῖς Πειρηναῖον ϑορῶσα πῶλον El. 
474. 

Χάλαζα, Ζεὺς χάλαζαν ἄσπετον πέμ- 
Va 'T'r. 78. 

XaXdv. vaUc—Ee1, ἢν χαλᾷ πόδα Or. 
706. pÜ εὐφρόνη χαλᾷ τὸ δυσμενὲς 
γυναικὸς Tr. θ60. ζῶναί σοι χαλῶσι 
Bac. 933. Κύπρις ἐδὲ ν»δϑεταμένη 
χαλᾷ Dic. fr. VI. 1. χάλα τοκεῦσιν 
εἰκότως ϑυμεμένοις Hec. 403. χάλα 

τὸν ἀσκὸν Cy. 160. μήτ᾽ εὐτυχᾶσα 
πᾶσαν ἡνίαν χάλα Inus fr. XIX. 1. 
φρονήματος χάλα Fr. inc. XXX. 3. 
χαλᾶτε κλῇδας Med. 1314. χαλᾶτε 
κλῇϑρα Hip. 808. Iph. T. 1304. et 
Hel. 1196. χαλᾷν κελεύω δεσμὰ 
Am. 578. cf.'Her. F. 1056. εἴκειν 
008 χαλῶντα τοῖς κακίοσιν Ion. 637. 
φίλες τὸς μὴ χαλῶντας £v λόγοις Er. 
fr.IL 18. σπαργῶντάς μοι τὲς μα- 
s8c χάλασον Cy. 55. 

XaXemóc. χαλεπῶν μόχϑων El. 1352. 
χαλεποὶ πόλεμοι ἀδελφῶν Fr. inc. 
ACIL χαλεπᾷ συμφορᾷ Hip. 767. 
χαλεπὸν βάρος 1b. 229. χαλεπὸν τόδ᾽ 
εἶπας Cy. 566. χαλεπὰ βροτοῖς ὁμο- 
γενῆ μιάσματα Med. 1208. - 

Χαλεπῶς. χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλ- 
Asc. Med. 121. μὴ χαλεπῶς μετά- 
βαλλε δέμας Hip. 203. χαλεπῶς εἰς 
τόδ᾽ ἂν ἥκοις Bac. 1378. 

Χαλινός. χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάϑοις 
ΑἹ. 405. πῶλον, χαλινὸν ἀρτίως δε- 
δεγμένον Fr. inc. CLXVILI, 4. δι. 
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πλοῖν χαλιγνοῖν Cy. 400. πέλας χα- 
λινῶν Hip. 1196. πάλιν ἐξορμάσεις 
τὸς χαλινὲς Iph. A; 151. χαλινοῖς 
λινοδέτοις Iph. T. 1043. γυναικὶ δᾶ- 
vat χαλινὲς Cress. fr, XI. 2. 

Καλινωτήριον. χαλινωτήρια νεῶν Hec. 
DOU 

Χάλκασπις Ἄρης Iph. A. 764. xa^- 
κασπίδων λόχος Her. F: 795. 

Χαλκεγχής. τῶν χαλκεγχέων Τρώων 
Tr. 143. 

Χαλκεμβολάς. ναῶν χαλκεμβολάδων 
Iph. A. 1320. - 

Χαλκεομίτωρ 'Tr. 271. 
Χαλκέοπλος. μυριάδας χαλκεόπλων 
Δαναῶν Hel. 699. 

Χάλκεος, ὅς. χάλκεον λέβητα Cy. 391. 
Τοργὼ χαλκῆ Rh. 507. χαλκοῖς σῶμ᾽ 
ἐκοσμήσαν ϑ᾽ ὅπλοις Ph. 1368. cf. Sup. 
1150. Iph. A. 1260. et Tr. 572. ὃ 
χαλκέοισι νώτοις ἐρανὸν ἐκτρίβων Ion. 
Ϊ᾿ £ 

Χαλκήλατος. χαλκήλατον ἠθϑμὸν Ἔπι. 
fr. 1.1. ἀσπίδας χαλκηλάτες Bac. 
798. λέβητος εἰς κύτος χαλκήλατον 
Cy. 398. χαλκήλαϑ᾽ ὅπλα Hel. 
1279. 

Χαλκίοικος. ἐδέποτ᾽ ἔτι---χαλκίοικον 
ὀλβιεῖς Hel. 281. χαλκίοικον ὡς 'A- 
ϑάναν μύόλοιμι ib. 951. 

Χαλκὶς, urbs Euboea. 
598, et 1493. 

Χαλκόδετος. 
115. 

Χαλκόκροτον φάσγανον Ph. 1570. 
Χαλκόνωτος ἀσπὶς Tr. 1136. ἰτέα ib. 
1193. 

Χαλκοπληϑὴς sparóc Sup. 1219. 
Χαλκόπες τρίπες Sup. 1196. 

Iph. A. 168. 

χαλκόδετα ἔμβολα Ph. 

Χαλκόπυλος. πόλιν χαλκόπυλον ϑεᾶς 
Tr. 1113. 

Χαλκός. χαλκῷ κοσμήσας Ph. 804. 
ἃ ἀντιδέντας χαλκὸν Hip. 621. κρότα- 

λα χαλκδ Cy. 204, χαλκᾶ αὐδὰν 
χϑονίαν Hel. 1362. 

Χαλκότευκτος. χαλκότευκτα κλῇϑρα 
Iph. T. 99. 

Χαλκοτευχὴς Καπανεὺς Sup. 999. 
Χαλκωδοντίδαι, nom. gentis. Yon. 59. 
Χαλυβδικόν. ἄτερ χαλυβδικ Her. 
162. 

Χάλυβες, nom. gentis. ^l. 983. et Cret. 
fr. II. 7. 

Χαμᾶζε, adverb. Dac. 633. 
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Χαμαὶ, adverb. Med. 1170. 
Χαμαιπετής. ἐπὶ φόνῳ χαμαιπετεῖ μα- 
τρὸς Or. 1491. ὑψόϑεν χαμαιπετὴς 
πίπτει πρὸς $0ac Bac. 1109. ςιβάδα 
πρὸς χαμαιπετῆ ΤΥ. 507. φύλλων 
ἐλατίνων Χχαμαιπετῆ ἔτησεν εὐνὴν Cy. 
385. 

Χαμεύνη Sci. fr. 1.1. λεῖπε χαμεύνας 
φυλλοτρώτες Rh. 9. cf. v. 852. 

Χάος Cad. fr. vers. 2. 
Χαρά. ματρὶ ἐκ £cw χαρὰ Hec. 427. 
ὕπνα γλυκυτάταν χαρὰν Or. 159. cf. 
v. 186. ὥστε σ᾽ ἐκπλῆσαι χαρᾶς Ph. 
174. χαρᾷ μελέων Al. 581]. κέρτο- 
μός pe ϑεᾶ τις ἐμπλήσσει χαρά; ib. 
1128. γόος ἅμα χαρᾷ Τρ. Τ΄ 832. 
ἐπὶ πόνῳ καὶ χαρᾷ Tr. 542. 8x εἰς 
ἀπίΞξες δεσπότας βαλεῖς χαρὰν Ion. 
751. πόϑεν ἐλάβομεν χαράν; ib. 
1449. χαρᾷ ϑερμαινόμεσϑα καρδίαν 
El. 401. ἴτω BóvavXoc βοὰ χαρᾷ ib. 
879. πολλάκις τὸ λυπῶν ὕςερον χα- 

ρὰν ἄγει Antig. fr. XIV. 2. 
Χαρακτήρ. δεινὸς χαρακτὴρ, καπίση- 
μος Hec. 379. ἀνδρῶν---ὀδεὶς χαρα- 
κτὴρ ἐμπέφυκε σώματι Med.519. φα- 
νερὸν χαρακτῆρ᾽ ἀρετῆς Her. F. 658. 
ἀργύρβ σκοπῶν λαμπρὸν χαρακτῆρα 
El. 559. ποῖον Χχαρακτῆρ᾽ εἰσιδὼν 10. 
5/2. χαρακτὴρ χρητὸς Dan. fr. II. 
2: 

Χαράσσειν. κείνῳ τόδε μὴ χαράσσε 
Med. 156. νῶτον χαραχϑεὶς Rh. 
73. 

Χαρίεις. χαρίεσσαν ὥραν Cresph. fr. 
IV. 6. 

Χαρίζεσϑαι. δειλίᾳ γλώσσῃ χαρίξῃ 
Or. 1514. ὀργῇ ὅστις εὐθέως χαρί- 
ζεται JEol. fr. TII. 1. τὰς e 
ὅστις εὐγενῶς χαρίζετ' αἱ Er. fr. I. 

τί χρὴ δράσαντας ἡμᾶς σῇ ae 
φρενί ; Hip. 1262. χρύσεα χάρισαι 
προσϑήματ᾽ ἀγλαΐας ΕἸ. 192. μέτριον 
δ᾽ χαρίσασϑαι ὃ δεομένοις ἡμῖν Epist. 
Tog βρομίῳ κεχαρισμένα ϑύρσῳ Her. 
F. 890. 

Χάρις. ἣν τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν 

λέγητέ τι Hec. 257. cf. Fr. inc. CLII. 
2. χάριν ἀπαιτῶ τὴν τότε Hec. 276. 
διὰ μακρθ ἡ χάρις ib. 320. τῶν--- 
ἀσπασμάτων χάριν τίν᾽ ἕξει ; 10. 830. 
ἐκ 78 σκότες---τοῖς βροτοῖς πολλὴ χά- 

ρις ib. 8392. εἴπερ τῷδ᾽ ἐβολήϑης χά- 

pw ϑέσϑαι ib. 1211. cf. Bac. 720. et 

XUASDOES 
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El. 61. χάριν μοι δὸς Or. 104. χά- 
ριν φέρεις 10. 239. πατρῴαν τιμῶν 
χάριν ib. 827. cf. Her. 242. χάριν 
ἀχάρισον εἰς ϑεὲς διδδσα Ph. 1745. 
βία χάριν μεϑεῖσα Med. 227. cf. Hip. 
1408. βέβακεν ὅρκων χάρις Med. 
489. σοὶ χάριν φέρεσα ib. 508. ef. 
Ion. 1183. μὴ πρὸς ἰσχύος χάριν͵ 
Med. 538. συνάψαι $ ἐκ δυοῖν μίαν μ | 
pu Hip. 515. 
χάριν Al. 300. 
Ib. 547. 
79. σ᾽ ἀπαιτεῖ πρὸς χάριν ϑάψαι ve 
κρὲς ib. 3985. πᾶ 
10. 1150 , 
1177. εἴη μοι μετρία χάρις Iph. ARE 
25929. κακῆς γυναικὸς χάριν ἄχαριν 
ἀπώλετο Iph. T. 566. χάριν ἔχω 
ζωᾶς, χάριν ἔχω τροφᾶς ib. 846. 84. 
κάρτα πολλὴν ϑεοῖς ἂν εἰδείην χάριν 
Rh. 476. ἡ χάρις 8 μακρῶν λόγων 
δεῖται Tr. . 87. , Χάριν μονῆς exor 1. 

ἄκρατος ἡ χάρις v 573. 
διατελεῖν χάριν» Her. 435. & ί 
γ᾽ ἀπόλλυται χάρις 10, 489. 
μοι χαρὶν ἐνδίκως ἔχει lb. 767. 
γεια Xor8 χάρις ib. 8935. χάριν πρὸ 
δόντες τήνδε ib. 1036. ἐμὰ δάκρυα 
πλέον ἔ ἔχει χάριτος, ἢ λύπας Hel. 661. 
χάρις ἀντὶ χάριτος ἐλϑέτω ib. 1250. 
τῷ Savóvri χάριτα συνεκπονῶν ib. 
1394. ὡς ἂν τὴν χέριν πλήρη λάβω 

1427. χάριν πράσσων ἀδελφῷ 
Ion. 36. cf. v. 896. χάριν 8 προλα- 

779. χάριν γηράσκασαν ἐχϑαίρω φί- 
λων ἦν 1223. εἴσῃ μοι χάριν; Aud. 
fr. V. τὲς πρὸς χαριν---πονηρὲς. Ἔν. 
fr. IT. 19. ἦλϑε--τῆς εὐσεβείας χά- 
puc ἐσϑλὴ Hip. fr. XVIII. 6. ὀκνῶ 
add τῶν πρὶν ἐκχέαι χάριν Phi. 
fr. II. ἡ ἐν ὀφϑαλμοῖς χάρις ἀπό- 
λωλε τ inc. LXXXVI. 3. etc. δ) 
plur. χάριτας ἔχων πατρὸς Or. 244. 
χάριτας πατρῴας ἐκτίνων ib. 453. 
ἀμαϑεῖς χάριτας εἴς δ᾽ ἀνήψατο Ph. 
572. χάριτες χαροποιοὶ ib. 795. τῆ 
εὐκλείας Xp ἔνϑεν ὁρμάσω Sup. | 
1015.  7ó£ ἐντείνεται χαρίτων Iph. 

A. 549. φίλας χάριτας ἔδωκα 10. 
1222. ἐς ἁμίλλας χαρίτων Iph. T 
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1147. πρόσωπα νεαρὰ χάρισι---τρέ- 
φεις Tr. 836. παρϑένων χάριτας ib. 
1108, ὄσσοις χάριτας ᾿Αφροδίτης &- 
χων Bac. 236. ἐκεῖ χάριτες lb. 413. 
χάριτας πονηρὰς kdütkec ovepuérvy Hel. 
908. T8 πρόσϑεν ἀνδρὸς χάρισιν ἐκ- 
πεπληγμένην ib. 1413. ἀφαιρεϑήσῃ 
χάριτας And. fr. VII. 7. τὰς χάρι- 

' rac ὅστις εὐγενῶς χαρίζεται Er. fr. I. 
ἀσκθσι χάριτας «epróuec Melan. 

fr. XX. 2. χρωμένῳ ταῖς £avr8 xá- 
« put δεξιῶς Epist. IV. 2) ἡ Χάρις, 

nom. propr. Venus. Hel. 1012. et 
plur. Χάριτες, Gratie, Hip. 1147. 
Cy. 577. et 579. Hel. 1357. et Her. 
F. 673. 3) adverb. χάριν pro ἕνεκα, 
causa, gratia, passim occurrit. 

Χαριτήριον, πολλὰ καὶ μεγάλα χαρι- 
hp. Epist. IIT. 

Xáppa. OtrA&v χάρμα Sup. 333. χάρ- 
μα μέγα Her. 037. πρὸς τὰς τύχας 
τὸ χάρμα τὲς γόες τ᾽ ἔχε Hel. 328. 
Xappárov τητώμεϑα Or. 1084. áp- 
par! ᾿Εριννύος Ph. 1508. ἐκ ἐπὶ xáp- 
μασιν λέγω ib. 1549. χάρματα ϑηρῶν 
Sup. 282. 

Χαρμονή. ἐκ χαρμονῆς πάλιν μετατὰς 
lon. 583. 2) dor. χαρμονά. πῶς 
τέρψιν παλαιᾶς λάβω χαρμονᾶς ; Ph. 
321. χαρμονὰν Hel. 660. 3) plur. 
παιδὸς ἀπολέσασα χαρμονὰς Ton. 1379. 
χαρμοναῖσιν ἀνδροβρῶσι Her. F. 384. 
χαρμοναὶ δακρύων ἔδοσαν ἐκβολὰς ib. 
742. 

Χαροποιός, 
Hec. 917. 
795. 

Xapróc. χαρτὰ πάσχω Ph. 621. 
Χάρυβδις Sup. 500. et Tr. 436. 
Χάρων, portitor inferorum. Al. 255. et 
362. et Her. F. 432. 

Χάσμα. τέϑριππον ἅρμα περιβαλᾶσα 
χάσματι Sup. 501, χάσμα εὐρωπὸν 
πέτρας Iph. 1.620. χάσμα χϑονὸς Lon. 
281. et El. 1271. et χϑόνιον χάσμα 
Pi. fr. I. 2. δεινῷ χάσματι Smpóc 
Her. F. 363. Tapráps εἰς ἄβυσσα 
χάσματα Ph. 1599. 

Χατέζειν. ἃ o8 χατίζων Her. 466. 
Xavy8v. αἵ μοι λέγεσαι τέσδ᾽ ἐχαύ- 
γωσαν λόγος An. 932. 

Χεῖλος. εὐρείας φάρυγγος ἀναςόμϑ τὸ 
χεῖλος Cy., 356. καϑαρὸν τὸ χεῖλός 
pa db. 559. χείλεσιν διδὲς ὀδόντας 

ἀπὸ χαροποιῶν ϑυσιῶν 
χάριτες χαροποιοὶ Ph. 

Χειμάζεσϑαι. 

XEIP 

Bac, 621. 
Ion. 1199. 

εἰς αὐτὸ χείλη---καϑῆκαν 

Χεῖμα. χείματος ἀγρίε τυχᾶσα An. 
749. ὠ ναυτίλοισι χείματος λιμὴν 
φανεὶς ib. 892. χείματος προβλήματα 
Sup. 207. ἐν πνοαῖσι χείματος Cresph. 
Ir, XIIL 4. ef. Er. fr. 1. 16. 

ἄλλῃ ἐν τύχῃ χειμάζο- 
μαι Hip. 315. δόμων σῶν ὄλβος ὡς 
χειμάζεται Ion. 966. πόλις χειμα- 
σϑεῖσα Sup. 269. 

Χείμαῤῥος. φάραγγες ὕδατι χειμάῤῥῳ 
ῥέοσαι "Tr. 449. διὰ χειμάῤῥε νάπης 
-:σίἰπήδων Bac. 1091. 

Χειμέριος ὄμβρος Hel. 1497. 
Χειμών. χειμὼν μέτριος φέρειν ΤΙ. 
683. χειμῶνος ἐκφυγόντες ἄγριον μέ- 
voc Her. 429. χειμὼν ἄλλοσ᾽ ἄλλον 
ὥρισεν Hel. 127. χειμῶνι ἀσκεῖν σῶ- 
μα Bel. fr. XVII. 7. χειμῶνα αὔξει 
Dan. fr. I. 4. Sépsc TE χειμῶνός τε 
μῆνας τέσσαρας Fr. inc. CXLIIL. 1. 

Χεῖν. ὅταν βορέας χιόνα xen Cy. 328. 
δάκρυ᾽ ἀπ’ ὀφϑαλμῶν χέων ib. 404. 
cf. Tr. 38. χοὰς χεόμενος Or. 472. 
κρῆναι ἀμβροσίαι χέονται Hip. 748. 
πλόκαμοο--- γένυν παρ᾽ αὐτὴν κεχυμέ- 
voc Bac. 456. κεχυμένος ἐπαντέλλει 
Her. F. 1052. ὅταν αἷμα χυϑῇ κατὰ 
γᾶν Or. 1398. et αἷμα χυϑὲν El. 486. 
et 514. 

Xep. πάρασχε χεῖρα τῇ πρεσβύτιδι 
τιμωρὸν Hec. 842. χεῖρα ἱκεσίαν ib. 
851. cf. Sup. 108. ἀπολέμῳ χειρὶ 
λείψεις βίον Hec. 1034. ἔχϑσαι kep- 
κίδ᾽ ᾿Ηδωνῆς χερὸς ib. 1153. βεβλή- 
σεταί τις ϑεῶν βροτησίᾳ χερὶ; ΟΥ. 
271. λευσίμῳ χερὶ ib. 861. χεῖρ᾽ 
ἔχεσιν ἐν φόνῳ ib. 1297. ὁπλίζε χέρα 
σύμμαχον Rh. 23. πολυφόνε χειρὸς 
ib. 466. "Exropeía χεὶρ ib. 762. πώ-. 
Àowi χόρτον ἀφϑόνῳ μετρῶ χερὶ ib. 
772. κωπήρης χεὶρ Tr. 161. βιαίῳ 
χειρὶ Her. 103. et β. χερὶ ib. 107. 
βαρβάρα χερὸς τάδε ib. 132. μιᾶς 
χειρὸς ἀσϑενὴς μάχη ib. 275. ὅπως 
ἂν τὸν Μυκ. sparóv πολλῇ δέχωμαι 
χειρὶ ib. 338. cf. vers. 1035. οἵτινες 
—tic χεῖρα γῇ συνῆψαν ib. 430. 
ϑεοῖσι δέλαν χέρ᾽ ἔχειν Ion. 132. ἐδὲ 
ψαύειν καλὸν ϑεῶν πονηρὰν χεῖρα ib. 
1510. ἐν χειρὶ τῇ σῇ πάντ᾽ ἔχεις El. 
610. οἰκεία χεὶρ ib. 029. σὺν ᾿Αϑάνᾳ 
καὶ χεῖρα κίνει Fr. inc. iae etc. 

4 
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2) plur. χεῖρες et χέρες. εἰς χέρας 
μητρὸς πεσεῖν Hec. 50. εἰς χερῶν 
ἅμιλλαν ib. 226. εἰς χεῖρας λεύσσεις 
ἐμάς ; Ph. 599. ἁγνὰς χεῖρας αἵμα- 

τος φέρεις ; Hip. 316. cf. vs. sq. κα- 
καὶ γεωργεῖν χεῖρες εὖ τεϑραμμέναι 
Rh. 176. σ᾽ 8 κεναῖσι χερσὶ γῆς ἀπο- 

ςελῶ Hel. 1296. ἐν χερσὶ σώζων ὄλ- 
[ov lon. 631. σοφὸν ἕν βέλευμα τὰς 
πολλὰς χέρας νικᾷ Antiop. fr. XII. 
3. etc. 

Χείριος. ἥδε χειρία Απ. 412. γυναῖκα 
χειρίαν λαβὼν ib. 629. cf. Cy. 176. 
χειρία γ᾽ ἁλᾶσα Ton. 1257. 

Χειροδράκοντες ΕἸ. 1348. 

Χειρᾶσϑαι. μόλις νιν---χειρόμεϑα Iph. 
T. 330. μ᾽ ὥστε μόσχον χειρόμενοι 
ἔσφαζον ib. 359. ᾿Αταλάντην κάπρον 
χειρθομένην Αἰτωλὸν Ph. 1116. δά- 
papra τὴν ἐμὴν χειρώσομαι ΤΥ. 861. 
ὅσας κακὲς ἐφεῦρον--- τῷδ᾽ ὅπλῳ χει- 
ρώσομαι Her. F. 570. ᾧμωξα πρὸς 
τέκνων χειρθμένης (ubi est partic. 
pass. non med.) El. 1168. 
Χείρων, nom. propr. preceptor Achil- 
lis. Iph. A. 209. 705. 709. 927. et 
1066. 

Χείρων, adject. comp. sine posit. de- 
terior. εἴς τε τὸν ὄλβιον, τόν τε χεί- 

pova Bac. 422. μὴ χείρων πατρὸς 
Her. 329. εἴ τιν᾽ εὐφυᾶ---φῶτ᾽ ἔϑηκε 
χείρονα Antiop. fr. XXXVI. 2. χεί- 
povec πεφυκότες Del. fr. X. 1. xst- 
pova νόσον An. 219. só£v £c χεῖρον, 
ἢ γῆρας βαρὺ Fr. inc. LXXVIII. 4. 

τὰ χείρονα πλείω βροτοῖσίν £s τῶν 
ἀμεινόνων Sup. 196. 2) Superl. χεί- 
ριξος. τὰ χείριτ᾽ ἐν δόμοις εὑρήκαμεν 
Hel. 1528. 

Χειρῶναξ. οἱ τῶνδε χειρώνακτες ἄν- 
ϑὄρωποι λόγων Phi. fr. VI. 3. 

Χελιδών. χελιδόνων μδσεῖα Alcmen. 
τ 11 Ὁ: 

Χέλυς. καϑ᾽ ἑπτάτονον ὀρείαν χέλυν 
Al. 449. cf. Her. F. 683. ἀποῤῥήξω 
χέλυν El. 837. vid. not. 

Xeppác. χερμάδας κραταβόλες ἔῤῥίπτον 
Bac. 1094. 

Χέρνης. ἐν χέρνησι δόμοις ναίω ἘΠ. 
207. 

Χερνίπτεσϑαι. χαίτην ἀμφὶ σὴν χερ- 
νέψομαι Iph. T. 622. 

Xépvuj. ἐχ ὁρῶ πηγαῖον χέρνιβ᾽ ἐπὶ 
φϑιτῶν πύλαις Al. 100. εἰς χέρνιβ᾽ 

ΧΘΟΝ 

ὡς βάψειεν (sc. τὸν δαλὸν) Her. F. 
929. εὖ y ἂν ϑίγοις àv χερνίβων; 
Or. 1602. ἐπὶ χέρνιβας μολὼν. Ph. 

006. χερνίβων ἑτήξῃ πέλας Iph. A. 

675. cf. v. 955. 1111. 1479. 1599 
1518. et 1569. it. Iph. T. 58. 244. 
335. 643. 861. et 1190. et El. 792. 

Χεῤῥονήσιος. τὴν ἀρίτην Χεῤῥονησίαν 
πλάκα Hec. 8. ἐν γῇ Σεῤῥονησίᾳ ib. 
39. 

Xepsaioc. ὅς σε---ναύτην ἔϑηκεν ἀντὶ 
χερσαίδ κακὸν An. 458. 

Χερσεύειν. τὸν παῖδα χερσεύει μόρος 
Ῥο]. ἔν. 1. 8. 

Χερσόϑεν Her. 430. et Hel. 1285. 
Χέρσος, l) terra continens. φοιτᾷ καὶ 
διὰ λίμνας, χέρσον re Hip. 149. κατὰ 
χέρσον Iph. T. 884. ᾿Αχαιῶν μηδέν᾽ 
ἐν χέρσῳ λιπεῖν Rh. 67. χέρσῳ τα 
φὰς ϑεῖναι Hel. 1069. cf. v. 1072. 
ποντίων καϑαρμάτων, x£pos τ᾽ ἀμοιβὰς 
Her. F. 226. χέρσες παράλες lon. 

1584. 2) desertus. πυρὰ χέρσος ἀ- 
γλαϊσμάτων E]. 325. 

Xeóew. δάκρυσι χεύω El. 181. 
Xevpa. 
1320. καλὸν wóvrs χεῦμ᾽ ἰδεῖν εὐή- Ι 
γνεμον Dan. fr. X. 2. Ἴσμηνθδ ἐπὶ 
χεύμασι βαίνων Ph. 800. Εὐρίπο διὰ 
χευμάτων Iph. A. 100. βοτρύων ἐπὶ 
χεύμασι Her. F. 892. ποταμίοις παρὰ 

χεύμασι El. 152. 
Χηλή. πῶλοί vw χηλαῖς révovrac ἐξε- — 

φοίνισσον ποδῶν Ph. 42. τετραβά- 
μοσι χηλαῖσι ib. 815. χηλαῖς ποδῶν 
Bac. 619. φοινικοσκελεῖς χηλὰς πα- 
ρεῖσα Ion. 1208. ς 

Χήνειος. χηνεία δαὶς Cress. fr. IX. 4. 

Χηρεύειν. χηρεύεις μόνος ; Al. 1092. 
διὰ μακρᾷ γε τὸν σίφωνα τὸν φίλον 
χηρεύομεν Cy. 439. 

Xfüpoc. τυγναὶ ὄψεις χήρων μελάϑρων 
Al. 865. hinc subst. χήρα, vidua. 
χήραν πολιὸν An. 848. χῆραι ἔϑνη- 
σκον Tr. 380. 

Χηρᾶν. ἅλις Πριάμε γαῖ᾽ ἐχήρωσ᾽ 'EA- 
λάδα Cy. 303. 

Χϑόνιος. χϑόνιον ϑεὸν Ph. 1331. χϑό- 
viv παρ᾽ ἅδαν Al. 237. cf. An. 545. 
χϑόνιος Ἑρμῆς Al. 746. ᾿Εχίων χϑό- 

νιος Bac. 541. ὃν κατὰ γᾶς ἐνέρων 
χϑόνιον---ἐδόκον ναίειν lon. 1442. ὦ 
χϑόνιοι ϑεοὶ Hec. 79. ἠχὼ χϑόνιος 
Hip. 1201. χϑονίαν λίμναν Al. 905. 

ποτάμιον χεῦμ᾽ ὑδάτων Hel. — 



XAIA XOH 

χϑονίαν ϑεᾶς μῆνιν Iph. T. 1272. Χλιδανός. χλιδανῆς ἔχων ἑταίρας--- 
τὰν χϑόνιον ἔχει τύχαν Hel. 351. βόερυχον Cy. 498. 
Xa^«8 αὐδὰν χϑονίαν ib. 1362. X3o-|X)u0fj. ἕδνων σὺν πολυχρύσῳ χλιδῇ 
γίας V'opy&c lon. 1054. χϑονίας ἄλ- 
coc Her. F. 615. vid. not. μαντεῖον 
χϑόνιον Iph. T. 1249, χϑόνιον γένος 
Bac. 538. ἐς χϑόνιον χάσμα Pi. fr. 
1.1. χϑονίων τ᾽ ἀερίων τε δάμναται 
παιδεύματα /Eol. fr. IX. 4. χϑονίων 
“Αιδῃ μετέχεις ἀρχῆς Fr. inc. CLV. 
8 

XSóv. Τρωϊκῆς χϑονὸς Hec. 6. et 17. 
Θρηϊκίας χϑονὸς ib. 36. etc. κόφα 
σοι χϑὼν ἐπάνω πέσειε Al. 465. cf. 
Hel. 859. τί γὰρ πατρῴας ἀνδρὶ 
φίλτερον χϑονός ; ΖΕ. fr. IV. vtp- 
τέρας ὑπὸ xXSovóc Cresph. fr. IX. 1. 
ἅπασα χϑὼν ἀνδρὶ γενναίῳ πατρὶς Fr. 
inc. XXXVII. 2. etc. 

Χίλιοι. νεῶν χιλίων ἄρχων Iph. A. 
355. cf. Iph. T. 10. et El. 2. 

Χιλιόναυς. χιλιόναυν sparóv Or. 352. 
ὁ χιλιόναυς ᾿Ελλάδος " Apmc An. 106. 
χιλιόναυν ἔχων spariw Rh. 202. z- 
λάταις χιλιόναυσιν Iph. A. 174. 

Χιλιοναύτας, dor. pro gc. σὺν κῶπᾳ 
χιλιοναύτᾳ Iph. T. 141. 

Χιονίδης, nom. propr. amicus Euripi- 
dis. Epist. II. 

Χιονοϑρέμμων. χιονοϑρέμμονας "Ióaíav 
Νυμφᾶν σκοπιὰς Hel. 1339. 

Χιονότροφος. ᾿Αρτέμιδος χιονότροφον 
. ὄμμα Ph. 809. 
Χιονόχρως Hel. 218. 
Χιονώδης. τὴν χιονώδη Θρήκην Hec. 81. 
Χῖος, nom. insula. Epist. II. 
Χιτών. ἐκ χιτώνων πῦρ mvéeca καὶ 
φόνον Iph. 'T. 258. 

Χιών, ἀμφὶ Θρήκην, χιόνι τὴν κατάῤ- 
ῥυτον An. 214. πώλων χιύνος ἐξαυ- 
γετέρων lh. 801. νάπη, χιόνι κα- 
τάῤῥυτα ποταμείᾳ "Vr. 1007. λευκῆς 
χιόνος βολαὶ Bac. 066]. ὅταν βορέας 
χιόνα χέῃ Cy. 328. χιόνος ἐδέν μοι 
μέλει ib. 890. λευκῆς τακείσης χιόνος 
Hel. 3. conf. Ar. fr. II. 4. 

Χλαῖνα. σὺν τᾷδε τράγε χλαίνᾳ μελέᾳ 
y. 80. ὅταν ὑπ᾽ ἀνδρὸς χλαῖναν εὐ- 
γενᾶς πέσῃς Peliad. fr. Vl. 4. 

Χλανίδιον. χλανιδίων ἔσω κρυφϑεὶς 
Or. 42. τὸν κατήρη χλανιδίοις Sup. 
110. . 

Χλιδᾷν. πλότῳ χλιδῶσα Fr. inc. 
ΟΧΧΧΙΧ, 

An. 2. cf. v. 147. et Thes. fr. VIII. 
Ι. μυρίων πέπλων χλιδὴν Rh. 960. 
ai παιδιαῖσι καὶ χλιδῃ---ὔλϑον πρὸς 
Ἴδην Tr. 975. ἣν εἶχε χλιδὴν τέκνῳ 
προσάψασα lon. 26. 2) dor. χλιδά. 
παρϑένιον χλιδὰν Ph. 232. λετρο- 
φόρα χλιδᾶς 10. 350. Ἰμώλε χρυσο- 
pós χλιδᾷ Bac. 154. 3) plur. χλιδὰς 

πόντος ἥρπασε Hel. 431. ἐν πολυ- 
χρύσοισιν χλιδαῖς Dan. 2. 

Χλέδημα. βαρβάρῳ χλιδήματι Iph. A. 
74. 

Χλόα. βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν Hip. 1138. 
Ξεφανώδει χλόᾳ Iph. A. 1058. ἕλικα 
ἀνὰ χλόαν Hel. 180. κισσῷ -τεφϑεῖσα 
χλόα ib. 1376. 

Χλοερός. χλοεραῖς λείμακος ἡδοναῖς 
Dac. 864. δεῖμα χλοερὸν Sup. 599. 
ῥέεϑρα χλοερὰ Ph. 664. χλοερὰ ῥόδεα 
πέταλα Hel. 249. ςάδια χλοερὰ Ion. 
497. 

Χλοεροτρόφον πεδίον Ph. 833. 
Χλόη. γλαυκὴν χλόην αὐτᾶ λιπᾶσαι 
Sup. 258. εἰς λειμώνων χλόην ka- 
ϑεῖμεν αὐτὰς Iph. A. 422. ἀμπέλε 
βοτρυώδει χλόῃ Bac. 12. νεμομέναις 
χλόην μόσχοις ib. 734. λαχνῶδες 
ταδας ἀνθηρᾶς χλόης Cy. 539. ὃς 
ὄὅποτ᾽ ἐκλείπει χλόην lon. 1435. σε- 
λήνας πυρίμε χλόης Er. fr. XVI. 2. 

XXonpóc. βρύετε χλοηρᾷ σμίλακι Bac. 
107. 

Χλοηφόρος. γαίας Δίρκας χλοηφύρεις 
Ph «650. χλοηφόροισιν ἔρνεσι 1}. 
056. 

Χλωροκόμος. χλωροκόμῳ ςεφάνῳ δάφ- 
vac κοσμηϑεῖσαν Iph. A. 759. 

XXopóc. τὸν ὑδρόεντα δόνακι χλωρὸν 
Εὐρώταν Hel. 855. χλωρὰν ἀν᾽ ὕλην 
Hip. 17. χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις Bac. 
38. οἴνθ χλωραὶ sayóvec Cy. 67. 
αἵματι χλωρῷ Hec. 129. ὕδατι χλω- 
ρῷ Fr. inc. XCIV. 1. χλωρὸν δάκρυ 
Med. 906. et χλωροῖς δακρύοις 1}. 
922, et XX. δάκρυσι Hel. 1205. ἄν- 
Sect χλωροῖς Iph. A. 1297. χλωρὰ 
σῦκα Fr. inc. CXLVII. 1. 

Xvón. μὴ ϑραύσαντες ἀντύγων xvóac 
Rh. 118. 

Xoj. σοὶ χοὴν πέλανόν τε φέρω Fr. 
inc. CLV. 1. ἔῤῥει χοὰς ϑανόντι 



XD PH 

carpi Hec. 529. cf. v. 535. it. Or. 
96.; L13. 1L7.. 1949/1479). Ψ187..δὲ 

1322. Ph. 940. Iph. T. 61. et 160. 
Her. 1040. et El. 324. 

Xoijpec ἄγγος Iph. T. 960. 
Xoipác. παλαιᾶς χοιράδος κοῖλον μυ- 
χὸν Σηπιάδος An. 1260. Δήλιοι χοι- 
ράδες "Tr. 89. 

Χολή. δοχαὶ χολῆς πέλας El. 828. 
μῶν κρυμὸς αὐτῆς πλευρὰ γυμνάζει 
χολῆς ; Scy. fr. I. 3. 

XóXoc. μέγαν χόλον coi καὶ τέκνοισιν 

εἶχεν Hec. 1118. ἐδὲ παύσεται χόλε 
Med. 94. κινεῖ χόλον ib. 99. cf. v. 
172. 245. 590. 898. 1150. et 12606. 
πόσει πάρες χόλον Iph. A. 1609. τῶν 

᾿Εριννύων χόλον φεύγων Iph. T. 1439. 
γνῷ τὸν Ἥρας οἷός ése αὐτῷ χόλος 
Her. F. 840. 

Χολᾶσϑαι. Ἥρας ὅδ᾽ 

μένης Her. F. 1189. εἴ τι λέξεις, ὧν 

χολώσεται sparüc Tr. 730. χολωϑεὶς 
A]. 5. et ὀργῇ χολωϑεὶς Dan. 40. 

Xopayóc. χοραγὲ τῶν καλλιχόρων δελ- 
φίνων Hel. 1470. 

Χορδή. ὑπ᾽ ἄντυγι χορδᾶν Hip. 1135. 
Χορεία. ἐκ ἐν χορείαις---σοὶ προχωρεῖ 
δαιμόνων karásacic Ph. 1271. 

Χορεύειν. χορεύει Σελάνα Ion. 1080. 
χύρευε Ἵν. 332. et Bac. 511. χορευ- 
τω Ζηνὸς 5 κλεινὴ δάμαρ Her. F. 
1303. ποῖ δεῖ χορεύειν ; Bac. 184. cf. 
v. 205. et 207. χορεύων Hyp. fr. I. 
3. ἐχύόρευσεν ἀμφὶ σὰν xiSápav ve- 
βρὸς Al. 586. γάμες ἐχόρευσαν Iph. 
A. 1057.  Mécac, αἵ μ᾽ ἐχόρευσαν 
Her. F. 686. χορεῦσαι παρακαλεῖ 
p. ὁ Βάκχιος Cy. 1586. xopevcac Bac. 
21. ἐν Ἥρας δαπέδοις χορεύσει Rh. 

376. γᾶ πᾶσα χορεύσει Bac. 114. cf. 
v. 195. et 328. τάχα σ᾽ ἐγὼ μᾶλλον 
χορεύσω Her. F. 871. ἥξει χορεύσων 
Bac. 567. κατὰ πόντον---χορευόμεναι 
Ion. 1084. τὸν μανίαισι Λύσσας χο- 
ρευϑέντ᾽ ἐναύλοις Her. F. 879. 

Xópevpa. Βακχεῖον χόρευμα Ph. 658. 
Karápxerat χόρευμα τυμπάνων ἄτερ 
Her. F. 889. χωρήσεται Μέσαισι 
xópsvua φίλον El. 875. εἰς xopsó- 
para συνῆψαν Τριετηρίδων Bac. 132. 
ὑπὸ χορευμάτων Ion. 1474. 

Xopevréov Bac. 324. 
Xopyyía. χορηγίαις τῶν ἐπιτηδείων 
ἀφϑόνοις Epist. TUE 

» , 

ἀγὼν τις XoXa- 
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Χορός. ἀϑανάτας 9&8 χορὸς Ph. 243. 
λαβῦσα πεντήκοντα Νηρήδων χορὸν 
An. 1268. cf. Iph. T. 274. et 428. et 
Tr. 2. χορὸν, τὸν ἄδας σέβει Sup. 
/9. ἄναγε χορὸν Tr. 326. ὁ χορὸς 
ὅσιος ib. 828. ἐμοὶ χορὸς ἡδὺς Her. 
892. χορὸς καλλίέμορφος τέκνων Her. 
F. 925. τὸν ᾿Αΐδα χορὸν ἰαχήσω; 
ib. 1027. ϑὲς εἰς χορὸν ἴχνος El. 
859. ἐπάειδε καλλένικον góàv ἐμῷ 
χορ ib. 865. χορὸς ἐπ’ ἐσθλαῖς συμ- 
φοραῖσιν ἱτάναι Al. 1158. cf. Iph. A. 
676. χοροῖς saígv Iph. T. 1143. 
τὰν Διὸς κόραν ἐμελπόμαν χοροῖσι ΤΥ. 

554. χορῶν εὔφημοι κέλαδοι 1b. 1071. 
Βάκχαις συμμετασχήσω χορῶν Bac. 
63. cf. v. 148. 220. 378. et 114]. 
σιάσος γυναικείων χορῶν ib. 679. £v 
παννυχίοις χοροῖς ib. 860. ϑεθ χο- 
ρδς κρυφαίας ib. 1107. ἐ τάδε χοροὶ 
Cy. 63. χορῶν μολπαὶ Her. 780. 
κυκλίων χορῶν ἔξω παρϑενίων Hel. 
1329.  £vveAS8ea χοροῖς ib. 1484. 
Iva χορὲς ςείβαεσι ποδοῖν lon. 495. 
πρὸς xop8c τραπώμεϑα Her. F. 761. 
cf. v. 763. «áca χορὲς El. 178. χορῶν 
τητωμένη ib. 310. πέμπεσαι χορὲς 
ib. 434. ἄκρων αἰϑέριοι χοροὶ ib. 
467. χοροὶ ᾿Ατρειδᾶν ἐγέραιρον otkec 
ib. 711. κόσμος ἐν χοροῖς ib. 951. 

Χόρτος. ϑηρῶν ὀρείων χόρτον, ἐχ ἵπ- 
πων; λέγεις Al. 408. πώλοισι χόρτον 
ἀφϑόνῳ μετρῶ χερὶ Rh. 771. ὁ χόρ- 
roc εὔφρων Cy. 505. χόρτων εὐδέν- 
δρων Iph. T. 134. 

Xpaívew. | 8 δικαίως τῆς 9&8 τὴν πρόσ- 
πολον xpaívew Iph. T. 799. ὄμμα 
xpaívew ϑανασίμοισιν ἐκπνοαῖς Hip. 
1438. ὀλιγάκις üsv κἀγορᾶς χραίνων 
κύκλον Or. 917. ὁ ϑεὲς ἀνομίᾳ χραί- 
νων Her. F. 757. χρᾷναι λέχη Hip. 
1266. cf. Hec. 866. σίδηρος, ὃν φόνϑ 

κηλῖσιν αἵματι χρανῶ Iph. A. 971. 
χρανϑεῖσα λέκτροις ἀνδρὸς Dau. 57. 

Χρᾷν, oraculum edere, vaticinari. σοὶ 
δ᾽ ἐκ ἔχρησεν 80v, ὧν ἔχεις, κακῶν; 
Hec. 1268. ἔχρησ᾽ ᾿Αδράτῳ Λοξίας 
χρησμόν τινα Ph. 412. πεδία τὸ ϑέσ- 
φατον πυροφύρα δόμων ἔχρησε ib. 647. 
cf. Med. 678. Ion. 682. et El. 973. 
ἐκ ἔχρησέ σοι σοφὰ El. 1246. χρήσας 
Iph. T. 78. μητέρος χρήσας φόνον 
El. 1267. ὅστις ἐμπύρῳ χρᾶται ré- 

xvn Ph. 961. ψευδῆ ὑπ᾽ οἴκτο τοῖσι 
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χρωμένοις (oracula consulentibus) Az- 
yov ib. 964. ὑμῖν ἐκ ἔχω τί χρήσο- 
μαι Her. 440. τίς ὧν ἐχρήσϑη ; Ion. 

| 792. 2) χρῆσϑαι, uti, v. infra suo loco. 
! Χρεία. τίς χρεία σ᾽ ἐμᾷ; Hec. 976. 
| εἰ ἐμδ χρείαν ἔχεις Med. 1319. cf. 

An. 368. Sup. 118. εὐ Ar. fr. XVIII. 
1. χρεία τίς σε Θεσσαλῶν πόλιν 
πέμπει ; ΑἹ. 482. εἴϑ᾽ ἀνδρὸς ἔλϑοις 
T80É γ᾽ εἰς χρείαν ποτὲ ib. 722. κοι- 
νὸν φόρτον ταῖσδ’ ἔχων χρείας ἐμῆς 

| Sup. 20. & χρείᾳ πόλεις πολλαὶ διώ- 
- Aovro ib. 19]. χρεία τείρει με Hel. 
427. χρείας εἰς τοσόνδ᾽ ἀφιγμένη 
El. 57. διδάσκει (sc. ἡ πενία) ἄνδρα 
τῇ χρείᾳ κακὸν ib. 376. εἰδὼς δωμά- 
των χρείαν σέϑεν ib. 404. χρείας 
ἀνάνδρα φάρμακα Bel. fr. VIII. 2. 
χρεία διδάσκει---σοφὸν Tel. fr. XIX. 

| 2. νικᾷ χρεία με Fr. inc. CLIX. 1. 
Χρεῖος. viv εἶ χρεῖος φίλων Her. F. 

| 1337. ἐλεύϑερος, χρεῖος ὧν, ἐδὲν 
σϑένει And. fr. XVI. 3. 

| Xpetb. πάντων χρειοῖ Her. F. 51. 
|! Xpéuzreo 32a Cy. 622. 
| Xpéoc. σὸν ἐκ ἔλασσον, ἣ κείνης, χρέος 

Hec. 892. ἐφ᾽ 0, τι χρέος ἐμόλετε 
Or. 151. τέ μοι τόδε χρέος ἀπύεις ; 
ib. 1253. cf. Iph. T. 883. et Her. 96. 
τὸ συνδρῶν σ᾽ ἀναγκάσει χρέος An. 
337. μηδέν᾽ ἂν xXpéec ἕκατι προξτάτην 

| ΜΔϑείμην χϑονὸς Iph. A. 373. τί και- 
γὸν ἦλϑε δώμασι χρέος ; Her. F. 530. 

| cf. Fr. inc. CXCV. 
| Xpróv, 1) necesse est, oportet. Hec. 
| 236.et passim. 2) fatum. Hip. 1256. 

Iph. T. 1486. Bac. 515. Hel. 1652. 
Her. F. 21. Melan. fr. VIII. 2. et 

| XII. 3. et Tem. fr. XV. 3. 
Χρή. πότερα τὸ χρῆν σφ᾽ ἐπήγαγ᾽ àv- 

| vpwrokroveiv Hec. 260. ὃ χρὴ, ἐδεὶς 
μὴ ϑεῶν ϑήσει ποτὲ Her. F. 311. τὸ 
χρῆν νιν ἐξέσωζεν ib. 828. ἐρεῖ τις" 
8 χρῆν. ἀλλὰ τί χρῆν, εἴπατε Tel. fr. 

| XII. etc. 
| XpiiZew. 1) velle, cupere. διπλᾶ με 
|! χρήζεις δάκρνα κερδᾷναι Hec. 518. τίς 

χρήζει λέγειν; Or. 883, 19, ὅποι χρῇ- 
ζεις Tel. fr. III. 1. ὅσια χρήζοντος 
σέϑεν Sup. 123. ἐὺς ὁ χρήζων Fr. 
inc. ΧΟΙ. ϑανεῖν χρήζοσα Hec. 347. 
εἰ τὸ χρῇζον ἐπίϑετο Iph. A. 1017. 
χρῇσαι (imperat. med.) πολύπηνα 
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φάρεα δῦναι El. 191. etc. 2) χρήζειν, 
oraculum edere, Hel. 523. vid. not. 

Χρῆμα. τί χρῆμα μαςεύοσα: Mec. 
7 οίν. 977. ἄπορον χρῆμα Or. 
70. φιλόψογον χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ 
Ph. 206. cf. An. 181. ἀνειμένον τι 
χρῆμα πρεσβυτῶν γένος Απ. 728. 
σοφὸν χρῆμα ib. 958. cf. Bac. 1150. 
σμικρὸν τὸ χρῆμα τῇ [Me Sup. 953. 
σκαιόν τι χρῆμα πλᾶτος Alcmen. fr. 
ΝΠ]. ἐχϑρὸν χρῆμα Dan. fr. VI. 4. 
etc. 2) plur. χρημάτων ó8Xoc Hec. 
865. εἰ ἐσπάνιζες χρημάτων ib. 1228. 
rà χρήματ᾽ ἀνϑρώποισι τιμιώτατα Ph. 
442. χρημάτων εἰσὶν πόροι Sup. 777. 
χρημάτων ζευχϑεὶς ὕπο ib. 877. χρη- 
μάτων πένητες El. 37. σκοπῶ τὰ 
χρήμαϑ᾽, ὡς ἔχει μέγα σϑένος ib. 427. 
τοῖσι χρήμασι σϑένων ib. 939. ἡ φύ- 
σις βέβαιος, 8 τὰ χρήματα ib. 941. 
βδὲν ἡὐγένεια πρὸς τὰ χρήματα Alc- 
men. fr. VII. i. χρήμασιν εὐτυχῶ 
And. fr. XVII. 1. φύλακα χρημάτων 
εὐδαίμονα Antiop. fr. VIII. 4. κρείσ- 
σων ὅτις χρημάτων πέφυκ᾽ ἀνὴρ Dan. 
fr. Ill. 1. χρημάτων νικωμένῳ Dic. 
fr. XII. 1. ὁρῶσιν οἱ διδόντες εἰς τὰ 
χρήματα Peliad. fr. VIT. πολλῶν τὰ 
χρήματ᾽ αἴτ᾽ ἀνϑρώποις κακῶν Plis. 
fr. II. etc. 

Χρῆσϑαι. ἐκδν τόδ᾽ αἰσχρὸν, εἰ βλέ- 
ποντι μὲν φίλῳ χρώμεσϑ᾽, ἐπεὶ δ᾽ ὄλωλε, 
μὴ χρώμεσϑ᾽ ἔτι; Hec. 812. ἐχὶ Με- 
νέλεω τρόποισι χρώμεϑα Or. 767. εἰς 
πάντα σοι τὰ πιτὰ χρώμεϑα Med. 821. 
εἴπερ γε ϑεῶν νόμοισι χρώμεϑα Hip. 
98. χρόνον ἤδη συμμάχοισι χρώμεϑα 
Rh. 856. cf. Her. 349. χωρὶς χρώ- 
μεϑ᾽ ἀλλήλων νόμοις Dic. fr. VIII. 4. 
cf. Fr. inc. CLXXXVI. 2. it. Med. 
238. μὴ τῷ παλαιῷ χρήσϑω λόγῳ 
Del. fr. XXV.3. χρῆσϑε τοῖς ἐμοῖς 
λοχεύμασι Er. fr. 1. δδ. ὅταν τις 
εἴδῃ τἀγαϑὸν, χρῆται δὲ μὴ Chry. fr. 
11. 2. χρῆσϑαι μὴ κατὰ γνώμην τρό- 
ποις Hec. 867. τῷ λίαν χρῆσϑαι 
καλῶς Or. 704. πένητα μὲν, χρῆσϑαι 
δὲ γενναῖον φίλοις ib. 868. τιμαῖσιν 
δαιμόνων χρῆσϑαι χρεὼν Hip. 107. 
ἐπίταμαι---φίλοις χρῆσϑαι ib. 997. 
ὥς γ᾽ ἐμοὶ χρῆσϑαι κριτῇ Al. 804. 
ἐδὲν τῇ δίκῃ χρῆσϑαι ϑέλει Iph. A. 
316. χρῆσϑαι τοῖσι βελτίτοις ib. 
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503. χρῆσϑαι εὐτυχεῖ ῥύμῃ εδ Rh. 
64. τοῖσιν οἰκείοις φίλοις χρῆσϑαί μ᾽ 
ἀνάγκη Cy. 647. δυοῖν κακοῖν ἕν᾽ 
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CEd. fr. VI. 1. Mya ἤδε χρησιμώ- 
repa πρὸος---ξυμφορὰν Hip. 482. χρη- 
σιμωτάτῃ ϑεῶν Ph. 789. 

ὄντα χρῆσϑαι Hel. 788. πρᾷως καὶ Χρῆσις. φίλων χρῆσις ἡ πρὸς αἵματος 
δεξιῶς χρῆσϑαι τῇ παρέσῃ δυνάμει 
Epist. IV. ἐμοῖς χρώμενος βελεύμα- 
σιν Hip. 1263. προξένῳ σοι χρώ- 
voc 16]. fr. XXIV. χρωμένῳ ταῖς 
£avr8 χάρισι δεξιῶς Epist. IV. ἀ- 
πλοίᾳ χρώμενοι Iph. A. 88. po- 
μένων τῇ πόλει lon. 602. τί  ai- 
σχρὸν, ἢν μὴ τοῖσι χρωμένοις δοκῇ 
ZEol. fr. I. et Fr. inc. XV. cf. Hip. 
999. ποίῳ χρωμένη τεκμηρίῳ ; Lon. 
349. ἐχρήσω ἐδὲν ἐν δόμοις ἔχων Tr. 
1172. χρῆσαι κακοῖσι τοῖς ἐμοῖς Iph. 
T. 1034. ὄτ᾽ àv ξένοισι τοῖσι σοῖς 
χρησαίμεϑ᾽ ἂν Med. 616. jv χρή- 
σωνται τύχῃ (si male rem sint ges- 
turi) Her. 714. γαλανείᾳ χρησάμε- 
vot Iph. A. 546. - ὅτῳ μάλιξα χρήσε- 
ται ξυνευνέτῃ Med. 240. ἐκέτι πα- 
ρῳδοῖς χρησόμεσϑ᾽ αἰνίγμασιν Iph. 
A. 1147. χρήσῃ καὶ σὺ τοῖς ἐμοῖς 
λόγοις ib. 1429, ταῖς σαῖς ἀνοίαις 

χρήσομαι σοφίσμασιν Iph. T. 1031. 
dó£v βιαίῳ τῇδε χρήσομαι χερὶ Her. 
107. τῷ λόγῳ χρήσομαι lon. 444. 
πονηρῷ χρήσεται κριτῇ El. 874. χρη- 
σόμεϑα τῷ κρείττονι Fr. inc. LXXXII. 
2. δ πόνων κεχρήμεϑα Med. 834. r8 
κέχρησαι; Iph. A. 382. 
—roic αὐτοῖς κέχρημαι Epist. V. κέ- 
χρησ᾽ (i. e. κέχρησο) ὅπλοις Antiop. 
fr. XXVI. ἥκεις τί τῆσδε γῆς κεχρη- 
μένος ; Sup. 457. ἀπορίᾳ κεχρημένος 
Iph. A. 89. συμφορᾷ κεχρημένες 
Med. 347. βορᾶς κεχρημένος Cy. 
88. cf. v. 98. γυναιξὶν προσωφελή- 
cov κεχρημέναις Sup. 327. πώματος 
κεχρημέναι lon. 1199. 

Χρήσιμος. χρήσιμοι πόλει Or. 908. 
φεῦ τὸ χρήσιμον φρενῶν Ph. 1730. 
πόλει παρασχεῖν σῶμα χρήσιμον Sup. 
887. ἡ δυσγένεια ὡς ἔχει τι χρήσι- 
pov YIph. A. 440. ἐδέν γ᾽ ἄχρητον, 
80€ χρήσιμον παρὸν lb. 521. ἔςιν 
ὅπϑ χρήσιμον, γνώμην ἔχειν ib. 925. 
κειμήλια νέοισι χρήσιμα Er. fr. IT. 4. 
χρησιμώτερος Cy. 531. ἄλλη πρὸς 
ἄλλο γαῖα χρησιμωτέρα Tem. fr. XII. 
σώφρονος ἀπιΞίας ἐκ &cw ἐδὲν χρησι- 
μώτερον βροτοῖς Hel. 1634. vid. etiam. 

* ei 
οις απασιν 

Χρητςήριοο. 

Χρητός. 

ΠΟ ΒΒ 1. 
Χρησμός. ἔχρησ᾽ ᾿Αδράτῳ Λοξίας χρησ- 
μόν τινα Fh. 412. τελεσφόρον διδᾶσα 
χρησμὸν ib. θ45. νῦν χρησμὸς Λοξίε 
περαίνεται lb. 1697. cf. Cy. 692. et 
Ion. 785. ϑέμις àv, ἡμᾶς χρησμὸν 
εἰδέναι 9:8 ; Med. 676. conf. Iph. T. 
105. χρησμὸς ὡς λέγει Διὸς Bac. 
1331. χρησμβ μὴ κρανϑέντος Her. 
600. χρησμῷ παλαιῷ ΔΛοξία ib. 1028. 
ὃ χρησμὸν ἠρόμην Se8 ib. 1038. 
χρησμὲς ἐπέσχον Ph. 878. χρησμοῖς 
ἀδίκοις διελυμάνϑην Hip. 1350. χρησ- 
μῶν ἀοιδὲς Her. 404. et χρησμῶν 
dósc ib. 489. χρησμῶν àkdcac ib. 
474. εὐτέκνες χρησμὲς lon. 424. cf. 
v. 1569.  Ao£ía ἔμπεδοι χρησμοὶ El. 
400. ποῖοι χρησμοὶ φονίαν ἔδοσαν 
μητρὶ γενέσϑαι; ib. 1303. χρησμοῖσι 
σαφέσιν Melan. fr. XXVII. 2. 

Χρηςήριον, 1) locus, ubi oracula edun- 
tur. doífje παλαιὸν ἐκλιπὼν χρητή- 
ριον Med. 667. cf. Bac. 1334. Ion. 
419... et.. 512. εἰ. .:E 09753 πάρος 
xpusnpíev An. 1113. ἀπὸ ζαϑέων 
xpnsnpiov Iph.'T. 1260. cf. Ion. 33. 
243. 299. 409. 727. 974. et 1611. et 
El. 87. 2) oraculum ipsum. τὰ τῷ 
3:8 μαϑὼν χρηςήρια Ion. 532. 

τρίποδα χρητήριον Avr8ca 
lon. 1320. χρητήριον τὄνομα Hel. 
828. 

ὁ ἐσϑλὸς --- χρητός ἐς᾽ ἀεὶ 
Hec. 598. χρητὸς ὧν ἐλάνϑανεν Tr. 
397. τὸν v&v διδάσκαλον ἔχδσα χρητὸν 
10. 648. λόγῳ χρητῷ Her.555. χρητὸς 
ἀνὴρ ib 999. χρητῷ πατρὶ Hel. 924. 
cf. v. 948. τί δ᾽ ἐκ ἂν εἴη χρητὸς ὄλ- 
βιος γεγώς; Ar. fr. XXI. χαρακτῆρ 
xpnsóc Dan. fr. II. 2, àx ἂν γένοιτο 
χρητὸς ἐκ kak8 πατρὸς Dic. fr. XI. 2. 
τρόπος χρησὸς Ρι. ἢ. Ν11. 1. sov 

ἀφορμὰς λόγων Hec. 1239. cf. EI. 
358. ὅταν χρητὲς λάβωσι, χρητὰ 
βελεύεσ᾽ ἀεὶ Or. 771. cf. v. 907. 
χρητοῖσι  65Xowc Med. 54. et Bac. 
1097. πδ τάδ᾽ ἐν Xpnsoic πρέπει; 

Her. 511. χρηφτῶν πενήτων Er. fr. 
11,27. δεσπότας χρηφὸς λαβεῖν Me- 



pro ἔνη) Ph. 816. 

XPON 

leag. fr. VIII. 1. παῖδες Xpnzoi 
ejusd. fr. XIII. 3. χρηστοῖς ὁμιλᾶντα 
Fr. inc. LXII. 2. γῆ χρητὴ Hec. 
594. γυναῖκα χρητὴν Iph. A. 750. 
φρένας χρητὰς Antiop. fr. XIX. 2. 
μὴ μόνος τὸ χρητὸν ἀπολαβὼν ἔχε 
Or. 451. χρητὸν βέλευμα Sup. 439. 
ὡς δή τι δράσων χρητὸν Hel. 1044. 
τὸ κακὸν ἐδεὶς- χρητὸν àv ϑείη ποτὲ 
Phoen. fr. VII. 2. εἴτε χρήτ᾽ ἔδρασε, 
χρήτ᾽ ἔδει λέγειν Hec. 1189. τὰ 
χρητὰ ἕκας᾽ ἔχει φίλας 10. 1227. τὰ 
χρητὰ πράγματα 1}. 1238. τὰ χρητὰ 
μή σοι λυπρὰ φαινέσϑω Med. 601. 
τὰ χρήτ᾽ ἐπιτάμεσϑα καὶ γιγνώσκομεν, 
sk ἐκπονᾶμεν δὲ Hip. 380. xpnsa 
λέκτρα ib. 636. et Iph. A. 382. πλείω 
Td χρητα τῶν κακῶν εἶναι βροτοῖς 
Sup. 199. χρήτ᾽ ἐπικρύπτειν φίλοις 
ib. 296. χρηςὰ ἐ κολάζομεν ib. 575. 
πολλὰ χρής᾽ ἐμδ κλύειν Hel. 1463. 
τὰ r& ϑεθ χρητὰ Lon. 1374. χρηςτὰ 
τέκνα El. 370. φϑείρεσιν ἤϑη χρήσϑ᾽ 
ὁμιλίαι κακαὶ Fr. inc. CLXXXIX. 

Χρηςότης. χρηςτότητ᾽ ἠσκηκότα Sup. 
872. 

Xpíew. ἱμέρῳ xpícaca (sc. τόξα) Med. 
635. τοιοῖσδε χρίσω φαρμάκοις δωρή- 
ματα ib. 789. 

Χρίμπτειν. αὐδῶ μὴ χρίμπτειν Spvykoic 
lon. 156. γόνασι δεσπότε χρίμπτων 
An.530. ὄτις ἀτῶν τοῖσδε χρίμπτε- 
ται δόμοις Ph. 99οθ. ἐχϑρῶν τις ἡμῖν 
χρίμπτεται σ“ρατεύματι Rh. 644. πόδα 
χριμπτόμενος ἐναλίῳ κώπᾳ Hel. 533. 
νεκροϑήκης d χριμπτύμενος Cret. fr. 
Il. 19. τείχεσι χριμπτομένα (dor. 

ἐχριμπτόμην Κύ- 
κλωπι Cy. 405. 

Χριτός.  xpizóv φάρμακον Hip. 516. 
Χροιὰ, vel xpoía. χροιᾷ ἀδήλῳ Or. 
1318. χροιὰν ἀλλάξασα Med. 1168. 
λευκὴν χροιὰν ἔχεις Bac. 457. Ξεφά- 
νων 8 μία χροία Cy. 515. 

Χροΐζειν. Ἥβας ἐρατὸν χροΐζει λέχος 
Her. 915. 

Χρονίζειν. ζῆλός μοι σέϑεν, ὡς χρο- 
νίζεις Cresph. fr. IV. 3. ἄγαν Xpo- 
νίζειν Iph. T. 1219. χρονίζων δω- 
μάτων ἐξώπιος Med. 624. χρονίζοντος 
πατρὸς Her. F. 930. ἐχρόνισ᾽ (i. e. 
wa) ἔν ᾳδα ib. 619. 

Χρόνιος Or. 738. χρόνιον εἰσιδὼν φί- 
λον ib. 475. χρόνιος ὧν ἐν βαρβάροις 
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ib. 485. χρόνιος ἰδὼν έλαϑρα Ph. 
970. χρόνιον ἀπόντα T A. 1099. 
cf. Rh. 559. χρόνιος εἰμ᾽ ἀπ᾽ ἀνϑρώ- 
πων βορᾶς Cy. 248. ὦ χρόνιος ἐλ- 
Suv σῆς δάμαρτος ἐς χέρας Hel. 572. 
cf. v. 650. it. Ion. 403. et El. 1157. 
χρόνιοι ἥκεσιν Iph. T. 258. χρόνιος 
ἀσ᾽ ἐκ δωμάτων An. 84. cf. Sup. 91. 
χρόνιος εἶ κατὰ séyac Hel. 1041. 
εὐτεκνίας xpovís κύρσαι Ion. 470. à 
χρόνιος ἁμέρα El. 585. χρονίαν c 
ἐσιδὼν ib. 1308. δέκα χρόνιος An- 
tiop. fr. II. I. χρόνιον ἴχνος Sc 
Or. 234. ὦ χρόνιον izàv παρϑένευμα 
τῶν ἐμῶν lon. 1425. χρόνια λέκτρα 
τἄμ᾽ ἔχων Ph. 14. χρόνια προσφϑέ- 
ypara Iph. A. 1625. χρόνια γίπτρα 
Hel. 1400. χρόνια σπείρας λέχη 
lon. 64. χρόνι᾽ ἔχοντ᾽ εὐνήματα ib. 
904. χρόνια τὰ τῶν ϑεῶν ib. 1615. 
χρόνια, adverbial. χρόνια πεσὼν εὖ- 
νάζεται ΟΥ. 152. χρόνια ἦλϑες Hel. 
1248. 

Χρόνος. 78 χρόνε à φϑονῶ Hec. 238. 
cf. Bac. 818. δαρὸν ἐκ Τροίας χρόνον 
ἄλαισι πλαγχϑεὶς Or. 55. cf. Her. F. 
702. ἄγαμοε--- βίοτον εἰς τὸν αἰὲν 
ἕλκω χρόνον Or. 207. τῷ χρόνῳ κερ-- 
Qavéic ib. 787.  ríc σὲ παναμέριος 
ὅδε χρόνος μένει; Hip. 369. εδὲ μη- 
νυτὴν χρόνον δέξῃ καϑ᾽ ἡμῶν; ib. 
1051. χρόνος μαλάξει σε Al. 382. 
Διός γε μείζον᾽ ἂν ζώοις χρόνον ib. 
716. δεκασπόρῳ χρόνῳ Tr. 20. δα- 
ρὸν χρόνα πόδα Bac. 887. cf. Alex. fr. 

χρόνῳ (i. e. sero tandem) τἄμ᾽ 
ἐπεσκέψω κακὰ Her. 869, εἶχέ σ᾽ ἡ 
Δέκη χρόνῳ ; ib. 941. χρόνῳ δόντες 
ταῦτα lon. 575. τὄνομ᾽ ἀνὰ χρόνον 
πεπλασμένον ib. 880. σὺν χρόνῳ πε- 
πρωμένῳ ib. 1582. ϑαλερὸς ἥβης 
χρόνος El. 20. ὦ χρόνῳ φανεὶς ib. 
Θὲ ἐξ ἐμδ γ᾽ ἔχῃ χρόνῳ ib. 579. 
κάμπτειν τῷ χρόνῳ λύπας χρεὼν Alex. 
fr. XIX. 1. παῖδα xpóvs Antiop. fr. 
III. 1. ὁ ἐδενὸς ἐκφὺς χρόνος Bel. 
fr. VI. 5. ἀκάμας χρόνος Pi. fr. HII. 
l. χρόνα καλὸν ποίκιλμα Sis. fr. I. 
34. τῇ νόσῳ διδὲς χρόνον Fr. inc. 
LXVIII. 1. etc. 

Xpobc. μή τις ἅψηται χροὺς reus Hec, 
548. ὡς διεμοιράσω χρόα ib. 718. cf. 
v. 782. ἵγα διασπάσωμαι καὶ καϑαι- 
μάξω χρόα ib. 1126. τοκέων τέμνειν 
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παλάμᾳ χρόα Or.819. μή με--- ἐ 
μεϑῶσ᾽ ἀναίμακτον χρόα Ph. 271. 
ἄνπερ κόσμον ἀμφιϑῇ χροὶ Med. 787. 
αἷμα ἐκ ἐνὸν χροὶ ib. 1175. cf. Cy. 
407. ἀτρέμας χροὸς ἑλκώδες ἅπτε- 
σϑε Hip. 1359. ὕδασι ποταμίοις λευ- 
κὸν χρύα ἐλόσατο Al. 157. πολλὰ 
δάκρυά μοι κατέβα χροὸς An. lll. 
ῥίπτε---ἀπὸ χροὸς---ἱερὸς τολμὲς Tr. 
257. ἁγνὴ χρόα ib. 453. περὶ τρυ- 
χηρὸν χρόα ib. 496. ἃ ἐν γάμοις 
ἐχρῆν σε προσϑέσϑαι χροὶ,---πέπλων 
ἀγάλματ᾽ ἐξάπτω χροὸς ib. 1218— 
1220. νεβρίδ᾽ ἐξάψας xpoóc Bac. 24. 
παρῇδι ὄνυχα φόνιον ἐμβαλῶ χροὸς 
Hel. 1095. τί πέπλες μέλανας ἐξήψω 
χροὸς ib. 1202. Aerpoic χρόα ἔδωκα 
lb. 1399. μὴ ἄγαν σὸν δάκρυσιν ἐκτή- 
ξῃς χρόα ib. 1485. λετρὰ πανύςαϑ᾽ 
ὑδρᾳνάμενον χροὶ El. 157. δυσείματος 
χρόα ib. 1107. τεμὼν χρόα Fr. inc. 
LXVI. 2. 

Χρυσανταυγής. 
Ion. 890. 

Χρύσασπις Παλλὰς Ph. 1381. 
Χρυσεοβόερυχος. χρυσεοβόφτρυχον ὦ 
Διὸς ἔρνος Ph. 198. 

Χρυσεόκυκλον φέγγος Ph. 181. 
Χρυσεόμαλλος ποίμνα El. 725. 

Χρυσεόνωτος ἀσπὶς Antig. fr. XVIII. 
Is 

Χρυσεοπήνητος. 
ρέων Or. 838. 

Χρύσεος, 8c. τόνδε χρυσᾶν céQavov 
ἔχω Ph. 863. cf. Med. 1160. χρυσᾶς 
πλόκος Med. 1186. χρύσεον δράκοντ᾽ 

ἔχων Iph. A. 257. τρίποδος ék χρυσϑ 
Iph. T. 976. cf. v. 1258. τὸν χρύσεον 
κλοιὸν Cy. 182. ὅ σοι χρυσᾶν ἀπώ- 
λεσε ΑἸοιηθοη. fr. XVII. 1. χρυσᾶν 
ἐνεγκὼν ὅρμον ib. 2. vid. not. χρυσδν 
αἰετὸν Meleag. fr. VI. 1. χρυσέων 
ἀναδέσμων Med. 978.  xpvo£ow Spó- 
voc Hel. 246. Ὀλύμπε χρυσέων 
ϑαλάμων lon. 459. πρὸς χρυσέες 
Sáksc ib. 909. χρυσοῖσι δεσμοῖς ib. 
1007. xpvceésc κρητῆρας ib. 1165. 

ἐπὶ χρυσέοις ὅρμοις El. 176. χρυσέων 
ἀκμόνων ib. 445. ᾿Αρτέμιδος χρυσέαν 
ἄμπυκα Hec. 464. χρυσέας ἔρις ἀρνὸς 
Or. 810. cf. Iph. T. 196. et 813. et 
El. 705. et 719. σᾶς ἀπὸ χρυσέας 
yovüc ἔβλατεν Med. 1255. χρυσέας 
κόμης ἀνάδημα Hip. 82. κόσμον 

πέταλα χρυσανταυγῆ 

χρυσεοπηνήτων φα- 

XPYZ 

χρυσέας χλιδῆς An. 147. χρυσῆ 
πλάςιγξ Kh. 803. χρυσέαν κατ᾽ av- 
λὰν Her. 916. χρυσέας l'opyóvoc 
Er. fr. I. δ]. χρυσέᾳ φλογὶ Phaéth. 
fr. I. 8. ἁλύσεσι χρυσέαισι Or. 982. 
χρυσέαις εἰκόσιν Iph. A. 239. xpv- 
σέαις εἰν οἰνοχόαις Tr. 820. χρυσέ- 
αισιν περόναις Bac. 97. αὐγαῖσιν £v 
ταῖς χρυσέαις Hel. 182. χρυσέαις 
ἅρπαις lon. 192. χρυσέαις προχόοι- 
σιν 10. 434. χρυσέας φιάλας ib. 1182. 
χρυσέαις πόρπαισιν ἘΠ]. 3817. χρύσεαι 
πτέρυγες Fr. inc. CLIV. 1. πλήκτρῳ 
χρυσέῳ Her. F.351. χρυσέοις σὺν 
ὅπλοις Hec. 112. cf. Ph. 171. et Iph. 
A. 1071. χρυσέων ἐνόπτρων Hec. 
925. cf. Tr. 1107. χρυσέων τόξων 
Med. 634. χρυσέοισιν ἐν κρατήρων 
γυάλοις Iph. Α. 1061. χρυσέων £oá- 
vov τύποι Tr. 1074. χρύσεα πτερὰ 
Dac. 372. χρυσέων ἐκ τευχέων lon. 
140. χρυσέων ἐκπωμάτων ib. 1175. 
χρυσέων πετάλων ἄπο Her. F. 396. 
χρυσέων ἄφρων τροφὲ ΕἸ. 54. χρύσεα 
προσϑήματ᾽ ἀγλαΐας ib. 192. 

Χρυσεοσάνδαλος. τὸ χρυσεοσάνδαλον 
ἴχνος Or. 1468. et sine τὸ Iph. A. 
1042. 

ΧρυσεοΞξέφανος. τὰν xpvotos£Qavov kó- 
pav lou. 1085. 

Χρυσεόφολος. πέπλων XpvotosoXov φά- 
poc Her, F. 414. 

Χρυσεότευκτος Ξέφανος Med. 984. 
Χρυσεότυπος. ἐπὶ χρυσεοτύπῳ κράνει 
El. 470. 

Χρυσεοφάλαρος ἵππος ΤΥ. 520. 
Χρύση, urbs terrze Trojans. An. 169. 
Χρυσήλατος. πλόκον χρυσήλατον Med. 
780. ὄφεσιν ἐν χρυσηλάτοις Ion. 25. 
τύποι σφενδόνης χρυσηλάτα Hip. 862. 
χρυσηλάτοις πόρπαισιν Ph. 02. ϑυ- 
μέλαι χρυσήλατοι El. 713. τέφος 
χρυσήλατον Med. 949. εἰς kavav 
χρυσήλατον Iph. A. 1565. ἐκ xpv- 
σηλάτων revxéov An. 166. 

Χρυσήρης. χρυσήρει πόλῳ lon. 1154. 
ναῶν χρυσήρεις ϑριγκὲς Iph. T. 129. 
εἰς χρυσήρεις otxec Lon. 157. 

Χρυσίον Cy. 160. 

Χρυσόβωλος. γῆς χρυσόβωλον εἰς M- 
vac Πάγγαιον Rh. 921. 

Χρυσοδαίδαλτος. χρυσοδαιδάλτες so- 
μίοισι πώλες Iph. A. 219. 

Χρυσόδετος. ἴδε χρυσόδετον σώματος 
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ἀλκὴν Rh. 382. χρυσοδέτοις περόναις 
ἐπίσαμον Ph. 812. 

Χρυσόϑεμις, fila! Agamemnonis Or. 
23. 

Χρυσοκάρανος δόρκα Her. F. 375. 
Χρυσόκερως. 
388, cf. Tem. fr. XVIII. 1. 

Χρυσοκόλλητος. χρυσοκολλήτοισιν ἐμ- 
βεβὼς δίφροις Ph. 2. χρυσοκολλήτοις 
τύποις lth. 305. 

Χρυσόκολλος. κώπην xpvaókoAXov Pal. 
ir. IV. 

Χρυσοκόμας ᾿Απόλλων Sup. 975. cf. 
Iph. T. 1236. et Tr. 253. Ἔρως 
χρυσοκόμας Iph. A. 548. 

Χρυσόλογχος. πόλις τῆς χρυσολόγχϑ 
Παλλάδος Ion. 9. 

XpvaóuaAXoc. Aóxevpa τὸ χρυσόμαλ- 
λον ἀρνὸς Or. 999. 

Χρυσοπήληξ. χρυσοπήληκα sáxvv Σπαρ- 
τῶν Ph. 946. 

Xpvsopóoc. "lus χρυσορόα Dac. 
154. 

Χρυσός. πολὺν σὺν ἐμοὶ χρυσὸν ἐκ- 
πέμπει Hec. 10. cf. v. 25. 27. 713. 
€t€. χρυσὸς κρείσσων μυρίων λόγων 
βροτοῖς Med. 965. cf. v. 968. ἀρηρό- 
τως σύνδεσμα χρυσὸς (i. e. χρυσᾶς «£- 
$avoc) εἶχε ib. 1193. χρυσᾶ βάρος 
Hip. 621. χρυσῷ λαμπρὸς Iph. A. 
74. et Tr. 992. ἅγνισον χρυσῷ μέ- 
λαϑρον Iph. T. 1216. sed v. not. 
πόλιν χρυσῷ ῥέεσαν Tr. 995. μυ- 
ρίον δὲς χρυσᾶ caSuóv Bac. 810. 
χρυσῷ χαίταν μαρμαίρων lon. 887. 
ἄπυρος χρυσὸς Dan. 30. χρυσός ἐετιν, 
ὃς βροτῶν ἔχει κράτος Fr. inc. B. 36. 
etc. 

Χρυσότευκτος. ἀγάλμασι χρυσοτεύκτοις 
Ph. 228. 

Χρυσοτευχὴς Rh. 340. 
Χρυσβς, contr. pro χρύσεος. vid, χρύ- 
σεος. 

Χρυσοφαὴς Hip. 1276. 
ἅλιος Hec. 636. 

Χρυσοφεγγής. ὦ χρυσοφεγγὲς ἥλιε 
Phaéth. fr. X. 1. 

Χρυσοφόρος. ἐκ χρυσοφόρϑ δειρῆς Hec. 
153. 

ὁ χρυσοφαὴς 

Χρυσοφύλαξ Ion. 54. 
Χρύσωμα. χρύσωμ᾽ ᾿Αϑάνας Ion. 1030. 
χρυσώματα ib. 1430. 

Χρυσώπης, epitheton Bacchi. μόλε, xpv- 
σῶπα Bac. 553. 

χρυσοκέρωτ᾽ ἔλαφον Hel. 

ΧΩΡΕ 

Χρυσωπός. ἀελία χρυσωπὸν ἕδραν El. 
740. χρυσωπὸν ἦν νώτισμα ϑηρὸς 
Fr. inc. B. 46. 1. 

XpóGew. γόνατα χρώζειν Ph. 1619. 
μάτην κεχρώσμεϑα kaka πρὸς ἀνδρὸς 
Med. 497. 

Χρῶμα. χρῶμα sx ἠλλαξάτην Ph. 
1252. σκέψαι---, εἰ χρῶμα ταὐτὸ ke- 
ρίμης ἔςαι τριχὸς El. 521. 
ρώς. ἑλκῶσαι γέροντα χρῶτα Hec. 
406. ὁ λέτρ᾽ ἔδωκε χρωτὶ Or. 42. cf. 
V. 903. τί γὰρ σὸν ὄμμα χρώς τε συν- 
τέτηχ᾽ ὅδε; Med. 689. μαλϑακὸς 
χρῶ τ ib. 1075. cf. v. 1403. .0δὲ-.- 
κακὸν pESízn χρωτὸς εὐειδῆ φύσιν ΑἹ. 
172. ςολμὸν χρωτὸς An. 148. χρωτὶ 
(sc. προσοίσω) δεινῶν τραυμάτων ἀλ- 
γηδόνας ib. 258, χρῶτα φόνιον Sup. 
77. χρῶτα χρωτὶ πέλας ϑεμένα ib. 
1021. ἴτ᾽ ἀπ᾽ ἐμδ χρωτὸς σπαραγμοῖς 
Τὰ, 453. ὦ χρωτὸς ἡδὺ πνεῦμα ib. 
758. ςεῖλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνες 
πέπλος Bac. 819. cf. v. 828. et Hel. 
428. χρῶτα κελαιναὶ El. 1345. ψῦ- 
Xoc λεπτῷ χρωτὶ πολεμιώτατον Fr. 
inc. ΧΟΥ. 

Χῦμι. ἐπὶ πέδῳ χύμενον Her. 77. 
Reliqua, quee hinc formantur, v. in 
χεῖν. 

Χωλός. χωλοί γ᾽ ἀρτίως γεγενήμεϑα 
Cy. 633. 

Xopa. πρὸς ὀρϑὸν xp ᾿Αχιλλεία τά- 
φ8 Hec. 22]. ἐπ᾽ ἄκρε χώματος ib. 
824. 'et Oft. 116: μηδὲ νεκρῶν ὡς 
φϑιμένων χῶμα νομιζέσϑω τύμβος σᾶς 
ἀλόχε Al. 999. τάφων χώματα γαίας 
Sup. 54. 

Χωννύναι. τύμβον χῶσον Iph. T. 702. 
ὅπως χώσω τάφῳ Or. 1585. ἐπεί μοι 
τύμβος d χωσϑήσεται Iph. Α. 1448. 

Χώρα. Φοινίσσᾳ χώρᾳ Ph.253. ἔξιϑ᾽ 
ἐκ χώρας ib. 0959. ἱερᾶς χώρας ἀπορ- 
ϑήτο τ᾽ ἄπο Med. 896. ἔσχατον χώ- 
pac Πελοπίας προνώπιον Hip. 374. 
τὰν κλεινὰν---- Θησέως εὐδαίμονα χώ- 
ραν Tr. 209. cf. v. 219. τὰν ΙΙηνειῶ 
σεμνὰν χώραν ib. 214. τὰν Αἰτναίαν 
—xepar ib. 221. εὔϊππον χώραν 
Bac. 574. πάσης χώρας “Ἑλλάδος 
τητώμενοι Her, 31, ἄβατον χώραν--- 
ἐξημερώσας Her. F. 851. | βασιλεῦ 
χώρας τῆς πολυόλβο Ar. fr. XXXIII. 
1. νησαιᾶν χωρᾶν Tr. 188. 

Χωρεῖν, 1) ire, procedere. χωρεῖ ἐκ 
4Μ 
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δόμων Hec. 1058. χωρεῖ πρὸς δόμες, 
τυραννικὸς Ph. 205. εἰς διαλλαγὰς 
χωρεῖ 10. 447. ἄνω ποταμῶν ἱερῶν 
χωρᾶσι παγαὶ Med. 411. διὰ φόναε οἱ 
φίλτατοι xwp8ci An. 176. χωρεῖ 
πρύμναν lb. 1121. χωρεῖ πρὸς (ad- 
versus) αὐτὰς ib. 1141. πολέμιοι χω- 

ρδσ᾽ ἐφ᾽ ἡμᾶς Rh. 672. χωρεῖ πε- 
τρίνων ἔξω μελάϑρων Cy. 489, εἰς 
ταὐτὸ κἀμοὶ δόξα χωρεῖ γέροντι Hel. 
705. χωρεῖ ὀπίσω τὰ μὲν ἐκ γαίας 
φύντ᾽ εἰς γαῖαν Chry. fr. VII. 8, 
χώρει Ph. 097. 993. et 997. Med. 
623. et 820. An. 9]. et 759. Iph. A. 
111. Iph. T. 1448. Rh. 665. Bac. 
909. et Her. 59. χώρει μελάϑρων 
ἐντὸς Iph. A. 678. Κεκροπίαν χϑόνα 
χώρει lon. 1572. χώρει πένητας εἰς 

δόμες El. 1139. χωρεῖτε Hec. 981. 
Or. 1258. Rh. 986. Tr. 1246. et 
Cy. 84. ἡσύχῳ ποδὶ χωρεῖτε Or. 137. 
χωρεῖτε νῦν £kasoc, oi προστάσσομεν 
ib. 1678. χωρεῖτ᾽ ἐφεξῆς Hel. 1406. 
χωρεῖτ᾽ ἐς οἴκες El. 358. χωρεῖν ὁμόσε 

τοῖς λόγοις ϑέλων Or. 919. d rdpór 
χρεὼν χωρεῖν Iph. A. 1018. χωρεῖν 
ὀλέϑρα διὰ παντὸς Tr. 793, ἐς δαῖτα 
χωρεῖν Ion. 1168. χωρεῖν χρεὼν δό- 
pov τῶνδ᾽ ἐντὸς El. 393, κατὰ «ópa 
χωρδᾶντα λευκὸν ἀφρὸν Med. 1174. 
χωρῶν ἐν δίναις ταῖς ᾿Αλφειδ Ion. 

174. εἰς τὸν εὐτυχῆ χωρᾶντα τοῖ- 
xov Alcmen. fr. I. 2, δόξα δ᾽ ἐχώ- 
ρει δίχ᾽ ἀν’ Ἑλλάνων «ρατὸν Hec. 
119. xpevoi ἐχώραν lb. 568. κύ- 
kAec ἐχώρει λαὸς An. 1090. ἐχώρει 
ῥόϑιον ἐν πόλει κακὸν ib. 1007. σφα- 
γεῖς ἐχώρεν βεπόροι ποδῶν πάρος ib. 
1185. λόγοι ἐχώρεν Iph. T. 1358. 
ναῦς ἐχώρει ib. 1392, εἰς ὅπλ᾽ ἐχώ- 
pev Bac. 758. πάλιν ἐχώρεν, ὅϑεν 
ἐκίνησαν πόδα lb. 704. εἰς ναῦν ἐχώ- 

ΨΑΛΜ 

Dan. 80. ἐκποδὼν χωρήσομαι Ἑκάβῃ 
Hec. 52. ἐχ ὅσον τάχος χωρήσεταί 
τις Πυϑικὴν πρὸς í£síav; An. 1068. 
χωρήσομαι ἑπτὰ πρὸς Káóps πύλας 
Sup. 588. τὸ ἁμέτερον χωρήσεται 
Μέόσαισι χόρευμα φίλον El. 878. 2) 
capere, excipere. γαῖαν, i) χωρήσεται 
τὸς μὴ Owaíec kai κακὲς πεφυκότας 
Hip. 941. 

Χωρίζειν. χωρίζεσιν ἀλλήλων λόχϑες 
Ph. 108. τῶν τότ᾽ ὄντων χωρίσας 
τέκνων μόνον Hec. 769. «8 ϑήσεις 
μνῆμα τῷδε χωρίσας ; Sup. 9857. χω- 
ρίσας ποτὸν τῷ κ. τ. Δ. lon. 1035. 
ἐπεὶ ἐχωρίσϑησαν ἀλλήλων δίχα Με- 
lan. fr. XXII. 3. χωρισϑεὶς σέϑεν 
Iph. T. 596. rre χωρισϑεῖσα ib. 
1002. 

Χωρίον. ἐν πρέποντι χωρίῳ Sis. fr. I. 
39. 

Χωρίς. i» dOnc χωρὶς Qkisat ϑεῶν 

Hec. 2. χωρὶς r8ro ib. 860. ὀπάο- 
vác μοι χωρὶς κέλευσον τῶνδ᾽ ἀποτήναι 
δόμων ib. 980. εἰ μὴ ᾿ξαμείψει χωρὶς 
ὀμμάτων ἐμῶν Or. 272. μηδὲ ϑανών 
ποτε G8 χωρὶς εἴην Al. 869, χωρὶς 
τό τ᾽ εἶναι, καὶ τὸ μὴ, νομίζεται ib. 
531. τράχηλον σώματος χωρὶς τεμὼν 
Bac. 241. κεῖται χωρὶς σῶμα ib. 
1135. cf. v. 1208. σᾶς χωρὶς φιλίας 
Cy. 8l. ἐκ ἂν γένοιτο χωρὶς ἐσθλὰ 
καὶ κακὰ /Eol. fr. VI. 8, χωρὶς χρώ- 
μεθ᾽ ἀλλήλων νόμοις Dic. fr. VIII. 
4. ἐκ ἔςιν ἐδὲν χωρὶς ἀνθρώποις ϑεῦ 
Fr. inc. CIV. χωρὶς ἀγρίων ναίοιμι 
τρύπων eorund. CLXV. 8. etc. 

Χῶρος. ἔρημον χῶρον Hip. 1198. et 
Rh. 214. χῶρός τις ἐςὶν ᾿Ατϑίδος 
x. τὸ À, Iph. T. 1450. δείξω ἐγώ σοι 
χῶρον Rh. 519. Μακραὶ χῶρός éc 
ἐκεῖ κεκλῃσμένος lon. 283. τίν᾽ εἰς 

χῶρον ; ll. 1198. 
pev Hel. 1564. ἐχώρησαν πάλιν Her.|Xwsóc. ἐν χωςοῖς τάφοις κεῖνται Rh. 

835. εἰς μηχανὴν τοιάνδ᾽ ἐχώρησεϊ 414. ͵ 

wv. 
Ψάλιον. ἅρματι καὶ ψαλίοις τετραβά-] Ψάλλειν. τόξων χερὶ ψάλλοσι vevpác 
μοσι Ph. 799. ἁρμόσατε ψαλίοις τὰς] Bac. 788. 
ἵππος Rh. 27. ψαλίοις ἐδάμασε πώ-͵ Ψαλμός. τοξήρει ψαλμῷ τοξεύσας Her. 
Aec Διομήδεος Her. F.381. F. 1064. cf. Ion. 173. τς προπότας 
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παναμερεύσει ϑιάσες ἐρώτων ψαλμοῖσι 
Kh. 363. 

Ψαμάϑη, filia Nerei, Protei uxor, Hel. 
7 

Ψάμαϑος. ἐν ψαμάϑῳ λευρᾷ Hec. 700. 
ἀμφὶ παρακτίαν ψάμαϑον Αὐλίδος Eph. 
A. 165. cf. Iph. T. 215. παρὰ λευ- 
κοφαῆ ψάμαϑον Iph. A. 1055. ψα- 
μάϑοις ἐπ᾽ ἀκυμάντοις Hip. 234. ὦ 
ψάμαϑοι πολιήτιδος ἀκτᾶς ib. 1196. 

Ψαύειν. ἐδὲ ψαύομεν Hec. 729. ἐπεὶ 
Ναυπλίας ψαύω χϑονὸς Or. 369. à 
ψαύει γάμων Hip. 14. ψαύω (sc. τὴν 
δεξιάν σε) Hel. 845. μὴ ψαῦ᾽, ὧν σε 
μὴ ψαύειν χρεὼν El.293. εἰ ψαύοι- 
μεν, ὧν ph μοι ϑέμις Iph. A. 834. 
δυσχερὲς ψαύειν νοσᾶντος ἀνδρὸς Or. 
790. ἐδὲ ψαύειν καλὸν ϑεῶν πονηρὰν 
χεῖρα Ion. 1315. ἱκέσιον ψαύειν χε- 
póc Her. F. 968. ὥστε μὴ ψαύειν 
σέϑεν El. 1256. παρηΐδος ψαύων Bac. 
1110. 8 γὰρ ἄκρας καρδίας ἔψαυσέ 
ps Hec. 242. ψαῦσον An. 590. γε- 
ραιᾶς φιλτάτης ψαῦσον χερὶ Ph. 1688. 
ἔμπας ὄ τις ἂν ψαύσειέ pe Cy. 533. 
ὅπω λιμένων ψαύσειε πατρίας γᾶς 
Hel. 529. σὺ κλείϑρων τῶνδε μὴ 
ψαύσῃς χεροῖν Or. 1567. ματρὸς ὡς 
ψαύσω σέϑεν Ph. 1687. μὴ ψαύσῃ 
τις ᾿Αργείων ἐμᾷ Iph. Α. 1559. πρὶν 
ψαῦσαι δορὸς Ph. 82, δός μοι---χρω- 
τὸς ψαῦσαι τέκνων Med. 1403. c£ v. 
1412. et Sup. 943. ψαῦσαι χεροῖν 
λειμῶνος Cy. 170. ψαύσας Ion. 522. 
cf. Iph. A. 684. xeipi d ψαύσεις ποτὲ 
Med. 1320. πρόσω τῶν ἐμῶν ψαύσεις 
κακῶν ; An. 248, κλαίων ψαύσει (sc. 
ὑμῶν) ib. 760. 

Waóapóxpec. ψαφαρόχρεν κάρα ἔχων 
Rh. 716. 

Ψέγειν. ἐμὴν ἀψυχίαν ψέγεις Al. 700. 
ὅστις---ψέγει An. 420. τὸν ϑεὸν, τὸν 
viv ψέγεις Bac. 711. ψέγω Ion. 489. 
σὺ τἐμὸν ψέγεις ib. 1029. ὅστις πά- 
σας---ψέγει λόγῳ γυναῖκας Pro. fr. 
III. 1. ἐν κοινῷ ψέγειν ἅπασι κεῖσϑαι 
δυστυχὲς Pol. fr. III. 2. γῆρας ψέ- 
Yyovrec, καὶ μακρὸν χρόνον [Ma Al. 
679. 

Ψεὸνός. χέρα ψεδνὸν Iph. T. 1270. 
vid. not. : 

Ψεκάς. ἀντὶ δίας ψεκάδος Hel. 2. 
Ψεύδειν. πόλλ᾽ ἐλπίδες ψεύδεσι κἄλογοι 
βροτὲς Pro.fr. VI. δ τι μὴ ψεύσῃ γε 
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κήρυκος λόγος Her. 385. 
098 τῆσδ᾽ ἐλπὶς Hec. 1032. 2) med. 
ψεύδεσϑαι. ὡς---ψεύδομαι ᾿Αρτέμιδι 
ϑύσειν Iph. A. 530. ἄμφω 8 ψευδό- 
μεϑα τοῖς λόγοις ἴσως ib. 846. εἰ 
ψεύδομαι Cy. 200. ψεύδεσϑε ib. 272. 
ὡς ψεύδοιτο δεσπότης ἐμὸς An. 111]. 
8 ψευδοίμεϑ᾽ àv Sup. 929. εἰ μή τι 
σός με΄ δεσπότης ἐψεύσατο Al. 811]. 
ἡμᾶς ὁ Φοῖβος ἐψεύσατο Iph. M NI 
cf, Tr. 1181. γάμες ἐψεύσατο Bac. 
51, οἱ 245. ὁ ϑεὸς ἐκ ἐψεύσαϑ᾽, ὅδε 
δ᾽ ἐψεύσατο lon. 825. dre τὸν δεί- 
λαιον γέροντα---ἐψεύσω ἐλπίδος Epist. 
III. ψεύσεται An. 346. ὅ σ᾽ ἐπᾷρας 
ψεύσομαι Rh. 189. ὄποτ᾽ ἄλλον ἄν- 
δρα ψεύσεται μαντεύμασιν Hel. 1642. 

Ψευδηγορεῖν "Thy. fr. III. 1. 
Ψευδής. ψευδὴς ἔφυς Or. 1608. ὁ 
ψευδὴς ἔτ᾽ εἷς ib. 1609. μῦϑος & ψευ- 
δὴς Med. 354. ψευδῆ γάμον Tph. A. 
105. ψευδεῖ καλύψας τὴν ἀλήϑειαν 
λόγῳ Sis. fr. I. 26. ψευδέσι μύϑοις 

ψεύσει σ᾽ 

πεισϑεὶς ἀλόχε Hip. 1288. ψευδεῖς 
ὄνειροι Iph. T. 569. ἀοιδῶν εἴπερ à 
ψευδεῖς λόγοι Her. F. 1315. δόξαν 
ψευδῆ Hec. 490. ψευδὴς γενομένη 
Iph. A. 852. Δαιδάλα ψευδῇ δόσιν 
Her. F. 471. ψευδεῖς γραφὰς ἔγραψε 
Hip. 1311. ἀγγελίας ψευδεῖς Iph. 
T. 461. ψευδῆ ὑπ᾽ οἴκτε τοῖσι χρωμέ- 
γοις λέγων Ph. 964. ἀκόσῃ πολλὰ, 
κα ψευδῆ κακὰ Al. 708. ὃς πολλὰ 
ψευδῆ λέγει Iph. A. 957. cf. v. 1006. 
it. Cy. 270. Pal. fr. II. 9. et Fr. inc. 
AVIII.1. et XX. 1).^ 8 ψευδῆ ϑροεῖς 
Iph. A. 1345. 

Ψευδόμαντις Or. 1667. 
Ψευδονύμφευτος. τὲς ᾿Αλεξάνδρα γά- 
pec ψευδονυμφεύτες Hel. 889. 

Nreócopkoc Med. 1392. 
Ψεῦδος Fr. inc. B. 18. ὑπὸ ψευδῶν 
An. 322. ψευδῶν ἄνακτες ib. 448. 
πόλλ᾽ ἂν γένοιτο kal διὰ ψευδῶν ἔπη 
Hel. 316. τὰ μάντεων----ψευδῶν πλέα 
ib. 751. ψεύδεσιν ἤΔρης φίλος Del. 
fr. XII. 3. 

Ψευδῶς. ἤρξω τῷ Aóys ψευδῶς Sup. 
403. ἴσϑι μὴ ψευδῶς μ᾽ ἐρεῖν Iph. 
Α. 1008. ψευδῶς ἔλεγον αἵδε Iph. 
T. 1309. 

Ψήκτρα. ψήκτραισιν ἵππων ἐκτενίζο- 
μεν τρίχας Hip. 1174. 

Ψήφη Fr. inc. D. 42. 
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Ψηφίζειν. νόμοισι---ἐψηφισμένες Sa-| 
νεῖν Her. 142. 

Ψῆφος. ᾿Αργείων δόξαι ψήφῳ Hec. 
197. ψῆφον τὴν κραϑεῖσαν ib. 219. 
εἰς τήνδε παῖδα ψῆφον ὥρισαν φόνϑ ib. 
259. διοίσει ψῆφον Or. 49. cf. v. 
1652. δυσμενὴς $ovía ψῆφος ib. 973. 

ψήφῳ Savárs κατακυρωϑεὶς ib. 1013. 
cf. An. 497. et 519. πᾶσιν ἀνϑρώ- 
ποισιν ἥδε πρὸς ϑεῶν ψῆφος κέκρανται 
An. 1978. εἰς ψῆφον πόλεως Sup.| 

481. ἐν ψήφϑα φορᾷ ib. 484. ὁσία 
ψῆφος Iph. 1. 945. ςρατῦ πλῆϑος 

80 ἂν ἐν ψήφθ λόγῳ ϑέσϑαι δυναίμην 
Rh.309. σοὶ πνεῦμα μεϑεῖναι ψῆφος 
ἐκράνϑη 'Ττ. 780. ψήφῳ δοκῆσαν Her. 
187. εἰς ταὐτὸν οἴσω ψῆφον Hel. 
1012. ὁ ψήφῳ μιᾷ Ion. 1223. Πυ- 
Sío ψήφῳ κρατηϑεῖσα ib. 1251. εὖ- 
σεβεςάτη ψῆφος βεβαία re El. 1263. 
ἴσας μοι Ψψήφες διηρίϑμησε lph. T. 
966. cf. v. 1470. et 1472. it. El. 1266. 
et 1269. πλέον φρερήσομαι ψήφοισιν, 
lon. 604. ὃ ϑεοὶ ἕζοντ᾽ ἐπὶ ψήφοισιν 
El. 1259. ἐπ᾽ ἀλλοτρίαις ψήφοισι ib. 
1317. ete. 

Ψήχειν. ψήχων δέρην μέτωπά rc Hel. 
58 

Nróyoc. ψόγον φυγεῖν Hec. 384. cf. v. 
1249. ἐπίσημον ἔτεκεν εἰς τὸν ψόγον 
γένος ϑυγατέρων Or. 249. μή μοι 
ἔλθοι φαῦλος ψόγος Ph. 94. φοβέ- 
μενον ψόγον Iph. T. 6806. κἀν προσῇ 
----Ψόγος γυναιξὶν "Tr. θ48. ψόγος ἐς 
Ἕλληνας μέγας Bac. 778. εἰ λήψο- 
μαι πολὺν ψόγον Hel. 852. 
σῷ πατρὶ ib. 993. 
πρὶν 1". 1308. ψόγον τρέμεσα δημο- 
τῶν ΕἸ. 648. ἐν ἡμῖν ὁ ψόγος λαμ- 

πρύνεται 10. 1039. τὸν τῶν λεγόντων 
ῥᾷον ἂν φέροι ψόγον Bel. fr. IX. 5. 
ἄνευ ψόγα Inus fr. XV. 1. αἱ σφα- 
λεῖσαι ταῖσιν ἐκ ἐσφαλμέναιε---κεκοί- 

γωνται ψόγον Melan. fr. XXVI. 8, ὧν 
φυλάξομαι ψόγον Phry. fr. XII. 2. 

Ψοφεῖν. ψοφεῖ ἀρβύλη δόμων ἔσω Bac. 
638. μὴ ψοφεῖτε Or. 137. ὅταν πύ- 
λαι ψοφῶσι Her. F. 78. 

Wóóoc. κενὸς ψόφος ςἄζει δ ὦτων 
Rh. 565.  Xer8 ψόφῳ Bac. 680. 
᾿Ασιάδος ψόφον κιϑάρας Cy. 442. ἐν 

πόλει ψόφοι πλέᾳ Ion. 601. γλώσσης 
ψόφον Her. F. 229. οὐ φιλῶ ψόφες 
κλύειν lon. 630. 

ψόγος 
, , - 

παύσω Ψόγϑε σε r8 
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Ψυκτήριος. ψυκτήρια δένδρεα Phaeth. 
fr- XTE- 1. 

Ψύττα, vox pastorum, qua greges suos 
alloquuntur. Cy. 49. 

Ψυχαγωγὸς Al. 1131. 
Ψυχή. ἐπεὶ--- Ἑκτορος ἀπώλετο ψυχὴ 

Hec 22. τῇ ψυχὴν àpísy ib. 580. 
τίν᾽ εἶχες ψυχήν; Or. 525. ἣν ψυχὴν 
ἐμὴν σώσῃς ib. 643. ψυχῆς ἀγῶνα 

τὸν προκείμενον πέρι δώσων ib. 845. 
cf. Ph. 1840. πᾶσιν οἰκτρὸν 3j φίλη 
ψυχὴ Or. 1034. ἐκπνέων ψυχὴν ἐμὴν 
ib. 1108. ἐλευϑέρως ψυγὴν ἀφήσω 
ib. 1171. τὴν ἐμὴν ψυχὴν κατώμοσα 
ib. 1517. ψυχὴν δώσω τῆσδ᾽ ὑπερϑα- 
νεῖν χϑονὸς Ph. 1005. ἐμοὶ ἄελπτον 
πρᾶγμα---ψυχὴν διέφϑαρκε Med. 226. 
πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν ib. 247. 

καφισϑήσομαι ψυχὴν ib. 474. τῶν 
ἐμῶν παίδων φυγὰς ψυχῆς ἄν ἀλλα- 
ξαίμεϑα ib. 968. πρὸς ἄκρον μυελὸν 
ψυχῆς Hip. 255. ψυχὴν ὀλεῖς; ib. 
440. ψυχῆς ἀπαλλαχϑεῖσα ib. 726. 
παρϑένον ψυχὴν ἔχων 1b. 1006. ψυ- 
χῆς δέν ἐφξι τιμιώτερον Al. 302. et 
Fr.inc. LXXIX..— ψυχῇ μιᾷ ζῇν, 8 
δυοῖν, ὀφείλομεν Al. 715. πᾶσιν ἀν- 
ϑρώποις ἄρ᾽ ἦν ψυχὴ τέκνα An. 420. 
ψυχὴν προβάλλοντ᾽ ἐν κύβοισι δαίμο- 
voc Rh. 188. ὃς ψυχὴν ἀφῆκεν Tr. 

113. ψυχὴν σέϑεν ἔκτεινε 10. 1214. 
ψυχὴ ἐσώϑη Her. 15. εἴπερ τᾶτό σε 
ψυχὴν ἐπαίρει ib. 174. παρὰ μικρὸν 
ψυχὴν ἦλϑεν διακναῖσαι ib. 297. εὖ- 
óx-38 βορᾶς ψυχὴν ἐπλήρεν Ion. 1170. 
σύλλογον ψυχῆς λάβε Her. F. 626. 
τί φείδομαι ψυχῆς ἐμῆς; ib. 1146. ἃ 

ϑέλεσ᾽ ὑπηρετεῖν ψυχῇ Antiop. fr. IX. 
39. ψυχὴν ἐμὴν κτήσαιτο Dan. fr. XI. 
3. ἔρως ψυχῆς δικαίας σώφρονός τε 
κἀγαϑῆς Dic. fr. IL. 4. ψυχὴν ἀϑλα 
τιϑεμένην ἐμὴν ὁρῶ Fr. inc. XVI. 7. 
etc. 2) dor. ψυχά. ϑείαν 'EAMéve 
ψυχὰν Hec. 87. οἵαν ἀΐω φάμαν 
περὶ σᾶς ψυχᾶς 10. 177. ὁμογενᾶ 
ψυχὰν Ph.1299. εὐναία δέδεται ψυ- 
χὰ Hip. 160. ἔϑιγες ψυχᾶς Al. 107. 
σὰν ψυχὰν ἀπέβαλον Ion. 1499. ψυ- 
χὰν τακομένα Ἐ]. 208. ἡδομένᾳ ψυχᾷ 
Hyp. fr. V. 4.. πέμψον φῶς ψυχᾶς 
Fr. inc. CLV. 9. etc, 3) plur. μήτε 
-φυχὰς ἀπεμπολᾶτε Ph. 1234. φό- 
vu ψυχαὶ 10. 1305. ἀρσένων μεί- 
ζονες ψυχαὶ Sup. 1103. etc. 

4 
$ 
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Ψυχοπομπὸς Χάρων Al. 362. 
Ψυχοῤῥαγεῖν. ψυχοῤῥαγεῖ ΑἹ. 
ψυχοῤῥαγᾶσα ib. 20. 
ῥαγᾶντα Her. F. 324. 

Ψυχοῤῥαγής. 
χοῤῥαγεῖς Iph. T. 1466. 

QAEN 

Ψύχος Fr. inc. XCV. 
141. Ψυχρός. 

τέκνα ψυχοῤ-) ψυχρὰν τέρψιν Al. 354. ψυχρὰ ἐλπὶς 

ψυχρὰν λοιβὰν Ph. 1568. 

lph. A. 1014. ψυχρὰν ἄησιν Rh. 
γυναῖκες ἐν τόκοις ψυ-} 417. 

Q, 
Koyirytoc. ᾿ὨΩγύγια εἰς πυλώματα Ph. 
1120. 

"Qu. qi) ἔνδοϑεν Cy. 485. 2) dor. 
QOá. ἄεισον ----Ααἰδὰν ἐπιτήδειον Tr. 
914, ἴακχον ῳδὰν μέλπω Cy. 69. 
καλλίνικον góàv El. 865. 3) plur. 
ἀμεσοτάταισι σὺν ὠδαῖς Ph. 814. 
λύπας πολυχόρδοις góaic παύειν Med. 
197. g6àc vsépowt ϑήσετε Sup. 1224. 
ἀντιψάλμες 9óàc Iph. T. 178. πρὸς 
φδὰς εἷρπε Cy. 422. τὰς καλλιφϑόγ- 
ysc ὠδὰς Ion. 169. 

Ὠδίν. ὠδῖνος ἄγαλμα δίας Hec. 461. 
δευτέραν ὠδῖνα τήνδε λαμβάνει Iph. 
Α. 1285. Λατᾶς ὠδῖνα φίλαν Iph. 
T. 1102. AaSpaiov ὠδῖνα lon. 45. 
κρύφιον ὠδῖνα ib. 1487. ἄπτερον ka- 
rasévev ὠδῖνα τέκνων Her. Ε΄ 1040. 
τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον Ph. 30. ai δὸ 
ὠδίνων γοναὶ ib. 358. ὠδίνων τε καὶ 
ἀφροσύνας Hip. 164. πόνες ἐνεγκᾶσ᾽ 
ἐν ὠδῖσι Sup. 920. ἐν ὠδίνων λοχίαις 
ἀνάγκαισι Dac. 89. cf. Ion. 452. κε- 
pavv8 oicpoc ὠδῖνας πνέων Her. F. 
862. ἔνϑα μητέρ᾽ ὠδίνων ἐμὴν ἔλυσεν 
Εἰλείϑυια Tel. fr. I. 6. 

Ὠδίνειν. ὑπὲρ δισσῶν ὠδίνειν Hip. 
258. ἣ πρὶν ὠδίνεσ᾽ ἐμὲ Iph... Α. 
1294. πάλαι ὠδίνεσα Her. 644. 

"Quot χρησμῶν Her. 489. 
'Qu), heus! Ph. 276. Iph. T. 1304. Cy. 
51. Hel. 442. et 1196. Ion. 907. et 
Her. F. 1106. 

Ὠϑεῖν. διὰ μέσα αὐχένος ὠϑεῖ σίδηρον 
Ph. 1467. σπονδῶν ἄπο ὠϑεῖ με Bac. 
40. δαλὸς ὠϑεῖ καπνὸν Cy. 589. 
ὠϑεῖ νιν Her. F. 969. ὥϑει βιαίως 
Tr. 356. - μηδ᾽ ὥϑει βίᾳ. Hel. 452. 
γενναιότατα ὠϑεῖτε Cy. 652. ὠϑεῖν 
πύλας Or. 1562. ὠϑεῖν πρὸς τὸν 
ὀφθαλμὸν τὸ πῦρ Cy. 632. ἄνεμος 
γεὼς ὥϑει πάλιν πρυμνήσια Iph. T. 

"'Okvpóac. 
569. 

Ὠκύς. 

᾿Ὡλένη. 

1395. δειμαίνω vw, μὴ ϑηκτὸν ὥσῃ 
φάσγανον δι’ ἥπατος Med. 40. cf. v. 
37/9. et Hel. 989. ὁ λόγος εἰς μέλ- 
λοντ᾽ ἂν ὥσῃ χρόνον Iph. A. 865. 
τάχ᾽ ἐξ ἀναιδᾶς φάρυγος ὠϑήσῃ κρέα 
Cy. ὅ88. τεκόσης εἰς σφαγὰς ὦσαι 
ξίφος Or. 291. πετρῶν ὦσαι κάτω 
Cy.447. OaXà κώπην Κύκλωπος ἔσω 
buc ciis ὥσας ib. 483. ὥσει σὴν 
παῖδ᾽ ἐκ δόμων An. 344. φάσγανον---- 
ὥσει σφάγια τῷ τεϑνηκότι Hel. 1580. 
εἰ τόσδ᾽ ὠσαίατο (poét. pro ὥσαιντο) 
Iph.: 120326. πρὸς βίαν ὠϑεμένη 
Hec. 406. cf. Med. 335.et Hel. 459. 

Ὠκεανὸς ταυρόκρανος Or. 1377. Ὥκε- 
av8 ὕδωρ Hip. 121. vid. schol. 

᾿Ωκυδρόμος. ὠκυδρόμοις ἀέλλαις Bac. 
Zt 87 

ὭὨκυϑόαι Νύμφαι Sup. 993. 
᾿Ωκυπλάνος. ταῖς ὠκυπλάνοις πτερύ- 
yov ῥιπαῖς Pi. fr. MHIL 4. 

᾿Ὠκύπομπος. πόδα ναὸς ὠκυπόμπϑ Iph. 
doo 1137; 
1427. 

ὠκυπόμπαες πλάτας ib. 

^ 
, ἢ '"Okózsc. τὸν ὠκύπεν Μαιάδος γόνον 

Hel. 247. 
16. 

ὠκύπες ἀνὴρ Aut. fr. III. 
κυνῶν ὠκυπόδων Hip. 1128. 

τὸν ὠκυρόαν ᾿Αξιὸν Bac. 

ὠκὺς "Aene. An, 106, | dkur 
vó0a Iph. T. 32. dk Zeiv ὅτως ὠκὺς, 
ὥστε μ᾽ ἐκφυγεῖν Bac. 459. ὠκεῖα 
πτέρυξ Meleag. fr. XIII. 2. πρῶραι 
ναῶν ὠκεῖαι Tr. 129. τὸ ὠκὺ καὶ τὸ 
λαιψηρὸν φρενῶν Fr. inc. VIIL 1. 3 , S A * , Ys TeJpummO0Y ὠκίταν χαλὰν ἐπιβᾶσα 
Ion. 1242. ὠκυτάτῳ πτερῷ Hip. 
1271. 

Ὠκύτης. πελείας ὠκύτητ᾽ ὃχ ἥσσονες 
Bac. 1088. 

ἔγχοςο---ἀπ᾽ ὠλένης βαλεῖν 
Ph. 1384. ἄρα φίλην ὀρέξετ᾽ ὠλένην ; 
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Med. 902. ἴσας μοι ψήφες διηρίϑμησε, ὠμόφρων " Apnc El. 1260. vid. etiam 
Παλλὰς ὠλένῃ lph. T. 966. τί τόδε, Hel. 513. et El. 27. 
μεταίρεις---ϑδϑεᾶς ἄγαλμ᾽ ἐν ὠλένῃ ; ᾿Ὥνεῖσϑαι. τἄχϑιΞξα τοῖσι φιλτάτοις 
10. 1158. ἀνέφερεν ἡ μὲν eAévgv| ὠνέμεϑα lph. Α. 1170. ὠνοῖντ᾽ ἂν, 
Bac. 1131. γραῖαν ὠλένην λαβὼν oic πάρεςι, γηραιὲς ϑανεῖν Al. 60. 
lon. 1213. κρᾶτα--ὠλέναιν δικὼν, χάριτας πονηρὰς καδίκεας ὠνθμένη Hel. 
βολαῖς Ph. 669. περὶ ὠλένας δέρᾳι 908. μισϑᾶ τὲς γάμες ὠνεμένη El. 
φΦιλτάτᾳ βάλλοιμι ib. 169. — Séyew| 1090. ὅστις ἀργύρεα μ᾽ ὠνήσεται Hec. 
ὠλέναις τέκνα ib. 307. cf. v. 313. et| 360. 
318. σοῖς προστίϑημι γόνασιν QAé- Ὥνή. γεῦμα τὴν ὠνὴν καλεῖ Cy. 150. 
νας ἐμὰς An. 896. ὠλένας τρέμων Ὥνητός. δᾶλος ὠνητὸς Hec. 365. ὠνη- 
ἄκρας Iph. T. 288. ἀμφὶ ὠλένας τοῖς γάμοις Hel. 892. εἰ δ᾽ ἦσαν 
ἕλισσ᾽ ἐμοῖς νώτοισι Tr. 757. σὰς ἐς] ἀνθρώποισιν ὠνητοὶ λόγοι Fr. inc. 
ὠλένας ó8vac ib. 1142. Aafjáca oA£-| CXXXIL l1. ἐλπὶς ὠνητὸς Hel. 822. 
ναις &pisepày χέρα Bac. 1123. cf. v.|"Opa, 1) tempus. ὥρα τάφε μνήμην 
1236. ἥ σ᾽ εἰς ἐμᾶς ἔδωκεν ὠλένας] τίϑεσϑαι Ph. 1578. κυκλὰς Καρνεία 
λαβεῖν Hel. 630. ὀρϑὰς ὠλένας πρὸς! μηνὸς ὥρα Al. 451. τὴν τεταγμένην 
Sparóv ῥιπτᾶντε ib. 1101. δεῖτε à-| ὥραν Bac. 723. ὥρα προνοεῖν Her. 
Aévac Ion. 1403. τάδ᾽ ὠλέναις οἴσω ;| 289. τὴν ὥραν γάμε lb. 579. σύν- 
Her. F. 1381. ψυκτήρια δένδρεα $í-| rew', ὥρα. ποδὸς ὁρμὰν El. 112. 
λαισιν ὠλέναισι δέξεται Phaéth. fr.| et 127. ὥρα σε ϑυμᾷ κρείσσονα 
XII.9; γνώμην ἔχειν Tel. fr. XVII. νεά- 

᾿Ωμόβρος Tr. 436. γιδος ὥραις Ph. 793. εἰς τὰς ἄλ- 
᾿Ὡμόβρωτος Λύσσα Her. F. 887. λας ὥρας Iph. A. 122. ἦρος ὥραις 
«ἾὮμος. γυμνὸν ὦμον εἰσιδὼν Ph. 1405. Cy. 506. ταῖς τετραμόρφοις ὥραις 
λαβὼν ὦμον εἰς &pisepóy ἀδελφὴν Iph., Fr. inc. CLXXVII. 2. 2) venu- 
T. 1381. κορυφαῖς ὑποβαλὼν ὦμον) stas. σὰν χαρίεσσαν ὥραν Cresph. fr. 
Bae. 948. ἀπεσπάραξεν ὦμον ib.| IV. 6. 
1125. ὥὦμοις ἀριΞξεροῖσιν ἀνακλά- ἱὭραϊος. ἐν ópaíp ἵταμαι βίῳ Ph. 
σας δέρην Or. 1471. ξανϑοῖς επ᾽] 975. πατὴρ ὡραῖος Al. 519. ὃμώς 
ὥμων βοςρύχοις γαυρέμενος ib. 1532.| ἐτιν, ὅστις ἐκέϑ᾽ ὡραῖος γαμεῖ Ph. fr. 
ἐπ᾿ ὥμοις ὅλην πόλιν φέρων Ph.| IV. 2. ὡραίων γάμων Hel. 12. ó- 
1138. cf. Bac. 944. πέλτη ἐπ᾽] ραίων τυχεῖν Sup. 175. 
ὥμων---ἔλαμπε Rh. 305. καϑεῖσαν Ὠρίων, nom. sideris. Hec. 1102. Cy. 
εἰς ὦὥμες κόμας Bac. 694. ὁπόσα] 212. Hel. 1506. et Ion. 1153. 
ἐπ’ ὦμοις ἔϑεσαν ib. 754.  veavíaic| Ὥς, pro ὅτως Hip. 1054. et El. 155. 
ὥμοισι Hel. 1578, ἔσφαξ᾽ ἐπ’ ὥμων Ὡσὰν Hec. 330. 
μόσχον EISI3: ῥίψας ἀπ’ dor Ὡσαύτως Iph. T. 833. 
πορπάματα ib. 820. ἐπ᾽ ópoic ἢ συὸς 'Ὡσπερεὶ Or. 760. 
φέρων βάρος, x. r. X. Fr. inc. CEXXII.|'OóéXe. τοῖς ἐμοῖσι γέγονεν ὠφέλεια 
1 An. 540. ὠφέλειαν---ἀνδρὶ φέρειν με- 

'Duóc. ἐκ ὠμὸς εἰς σὸν παῖδα Cvorv- yísav Alcmaon. fr. VI. 1. 
χϑντ᾽ ἔσῃ Hip. 1264. ὠμὸς ὧν ἄγαν Ὠφελεῖν. πατρὸς τί σ᾽ ὠφελεῖ τιμωρία; 
Al. 65. cf. Ion. 1327. δεσποτῶν ὠ-] Or. 425. ὡς ἅπασαν "EAM? ὠφελῶ 
μῶν φρένας Hec. 359. τὰ ᾿Αγαμέμ- ib. 564. σὺ παρών p. ἐκ ὠφελεῖς ib. 
γονος κλύεις ὠμὰ καὶ πάντολμα Iph.| 1301. ἕν μ᾽ ὠφελεῖ Ph. 367. cf. Iph. 
A. 913. T. 723. et Ion. 268. τὸ ἄρσεν αὐτὲς 

'QOuóstroc. ὠμόσιτοι σκύλακες Bac. ὠφελεῖ προσκείμενον Hip. 970. τὰν 
338. χαλαῖσιν ὠμοσίτοις Ph. 1032. | νέρϑεν ἐδὲν ὠφελεῖς Al. 878. conf. v. 

᾿Ὡμότης. οἴκτῳ ἀφῆκεν ὠμότητα lon.| 1094. ἄνδρας ἐχϑρὲς καὶ Savóvrac 
7 ὠφελεῖς Sup. 494. ἀδελφὸς ὠφελεῖς 

ϑανᾶσα δὸς Her. 557. cf. v. 1049. 
τὸ ἐπιεικὲς ὠφελεῖ τὰς συμφορὰς Aug. 
fr. I. ὁ ἡδὺς αἰὼν--οὐδὲν ὠφελεῖ Er. 

"Cunipjyog: ὠμοφάγων χάριν Bac. 139. 

τὰς ὠμοφάγες δαῖτας Cret. fr. II. 13. 

᾿Ωμόφρων. ὠμόφρων φύλαξ Ph. 662. ; 
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ὠφεχῶν Her. F. 1339. ἄνδρ᾽ ἐσθλὸν 
ὠφελᾶντας ib. 1335. φίλοι πατρὸς 
καὶ ξένος σ᾽ ἐκ ὠφέλεν ; Ph. 405. 
T8TO πλεῖτον ὠφέλησεν Ἑλλάδα An. 
682. ὁ ὠφελήσας Her. F. 265. τί 
μ᾽ ὠφελήσει; Sup. 1107. ὃς ὠφελή- 
ctt μεῖζον, ἢ δοκεῖν, χρόνῳ Her. 1029. 
εἰ μὴ "mi τοῖς δεινοῖσιν ὠφελήσομεν 
Alemamon. fr. X. 2. ὠφελέμεϑα Lon. 
380. 

᾿Ὠφέλημα Tr. 698. 
Ὠφέλιμος. τὸν ὠφέλιμον ἐμοὶ πατέρος 
ὄνομα λέγω Ion. 138. 

"Ὥφελον, utinam ego, Or. 877. Ion. 
280. etc. ὥὦφελες, utinam tu, Ph. 
811. Her. 248. Hel. 395. etc. ὥφελε, 
utinam ille, a, ud, Hip. 1412. Dan. 
55. etc. ὥφελον, utinam illi, Ph. 1228, 
et passim. 

'Oxpóc Bac. 438. 

Ír-X.3.. τί με πλᾶτος ὠφελεῖ νοσᾶντά 
yc; Tel. fr. XXIL 1. ᾿αἰδὲς ὀργῆς 
πλεῖον ὠφελεῖ βροτὸς "Tem. fr. IV. 
τὸ TÉ πατρὸς γενναῖον ὠφελεῖ τρόπῳ 
ib. fr. XIII. 5. ἐμ ὠφελοῖς ἂν πλέον 
An. 680. à μάλιτ᾽ ἂν ὠφελοῖ Kh. 
626. τί ἂν ὠφελοῖμί σε; Hel. 156. 
ὠφελεῖν rBrov ϑέλων Or. 534. cf. v. 
667. it. Med. 812. ἐν τοῖς κακοῖς 
χρὴ τοῖς φίλοισιν ὠφελεῖν Or. 665. cf. 
v. 680. et Her. 681. ὠφελεῖν Qvrva- 
τὸς Iph. A. 848. óvorvx&vrac ὠφε- 
λεῖν ib. 984. cf. v. 1008. ὠφελεῖν 
πόλιν Rh. 328. cf. Sup. 1112. εἴὔ- 
ηθες δοκεῖν, ὄρνιϑας ὠφελεῖν βροτὲς 
Hel. 754. δίκαια, τὸς τεκόντας ὠφε- 
λεῖν τέκνα Her. F. 583. et Fr. inc. B. 
92. ὠφελεῖν πάτραν Fr. inc, B. 32. 
l|. φίλων χρῆσις---κακθ ῥέοντος ὠφε- 
λεῖν φιλεῖ eorund. 37. 2. ἅλις ὁ ϑεὸς 
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EURIPIDIS CONTEXTUM. 

A. /Evum posterioribus sententiis non corrigi. 
Sup. 1084. 

Afflictorum precibus lzta fortuna ebrios nihil 
moveri. Sup. 123. etc. 

Agamemnon Polymestorem condemnat. Hec. 
Argum. 

Agyieus Apollo. Ph. 634. 
Alata verba. Or. 1176. 
Alcestis, Admeti uxor, pro marito se morti 

offert. Al. 37. Eadem ab Hercule ex in- 
feris erepta, et Admeto reddita. Ibid. 1123. 

Alcibiadis laus. Epig. III. 
Ambitionis vitium quam noxium. Ph. 534. 
Amentiz finis infelicitas. Bac. 386. 
Amicitia potius humanitate, quam armis, com- 

paranda. Ph. 518. 
Amicitize nove veteribus plerumque antepo- 

nuntur. Med. 76. 
Amicus fidus in adversis dulcissimum refrige- 

rium. Or. 725. 
Amicus quando potissimum juvandus. Iph. 

A. 347. 
Amicus utrique fortunze convenit. Ion. 130. 
Amicus sincerus multis cognatis ,przstantior. 

Or. 804. 
ad Amici boni vultum aspicere in rebus ad- 

versis dulce. Ion. 732. 
Amico certo nihil prasstabilius. Or. 1155. 
Amicum probrum, etiam tardum, praestare malo 

et versuto. on. 834. 
Amicum verum condolere amicis tristantibus. 

Her, F. 1224. 
Amici absentes zque ac praesentes juvandi. 

An. 1052. 
Amici falsi a sinceris difficulter dijudicantur. 

Hip. 956. 
Amici in afflictionibus non deserendi. Or. 455. 
Amici insinceri tempore afllictionum cogno- 

scuntur. Or. 455. 
Amici veri qui. Or. 450. 
Amici veri in rebus adversis probantur. Hec. 

1226. Or. 800. 
Amicorum certorum non magnus numerus. 

Sup. 868. 
Amicorum conspectus quovis tempore gratus. 

ΑἹ. 356. 
Amicorum, cum Deus faverit, non esse usum, 

Her. F. 1339. 

Absentia minus molesta presentibus. Ion. 
585. 

Achilles a Paride et Deiphobo propter Polyxe- 
nam sibi desponsatam interfectus. — Hec. 
Argum. 

Achillis umbra Grzecis apparens, eos a naviga- 
. . tione in patriam deterret. Hec. Argum. ἡ 
Achillis umbra Polyxenam sibi mactari postu- 

lat. Ibid. 
Achilli Polyxenam ut immolet, Ulysses Hecu- 

bz persuadere conatur. Hec. 925. etc, 
Actzon canibus dilaceratus. Bac. 1290. 
Adolescentes scpe stultiores foeminis. Hip. 

967. 
Adversa patienter sunt ferenda. — Hec. 548. 
in Adversis amicus sincerus dulcissimum leva- 

men. An.985. 
in Adversis rebus potissimum sinceros amicos 

cognosci. Or. 455. 
in Adversis rebus sapienter se gerere, difficile 

est, sed tamen utile. Hec. 228. 
in Adversis nihil pracipitanter agendum. Her. 

F. 103. 
Adversitas, amicorum examen certissimum. 

Her. F. 59. 
Adulterium in muliere famosius crimen, quam 

in viro. EI. 1039. 
JEgeus, Pandionis, Atheniensium regis, filius. 

Med. 665. ; 
/Egeus hospitium Medezs pollicetur. Med. 

423. 
ZEgeus oraculum Apollinis consulit super libe- 

rorum procreatione. Med. 669. 
/Egrotare facilius, quam &grotum recte curare. 

Hip. 186. 
/Egrotantes plerumque morosi et intractabiles; 

Or. 232. 
/Equalitati in omnibus rebus studendum. Ph. 

538. 
JEtas, Saturni filia. Her. 900. 
JEtheri comparatur vita humana. Dan. fr. I. 
/Ether Jupiter. Fr. inc. I. 
JEthra, Athenarum regina, Pitthei filia. Sup. 

3. 
4Etoli plerumque scutiferi. Ph. 141. Sinistro 

pede nudo pugnant. Meleag. fr. VI. 9. 

AN 
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Amicorum infidelium natura. Οὐ. 746. 
Amicorum ire vehementissima. | Med. 590. 
Amicorum omnia communia. Or. 733. An. 376. 
Amicorum sincerorum utilitas quanta. ΟΥ̓ 

1156. 
Amicis bonis diviti:e aut potentia non pluris 

facienda. Her. F. 1425. 
Amicis ex amicis pestem nullam aut noxam 

provenire, Her. F. 1234. 
Amicis morientibus commori, 

Sup. 1006. : i 
cum Amicis mutuo dolendum, Iph. A. 408. 
Amicis verbis plus, quam vi et armis, effici. 

Ph. 519. 
inter Amicos gratia senescens odiosa. 

1223. 
Amicos impotentes et inopes constantiores esse 

in adversis, quam divites. Her. F. 57. 
Amor conjugalis cur in multis tam vehemens. 

Hec. 831. 
Amor doloribus et voluptate plenus. Hip. 380. 
Amor ex aspectu. Ibid. 523. 
Amor multorum malorum causa. Med. 330. 
Amor castus. Dic. fr. I. 8. (Ed. fr. XV. 3. 
Amoris laus. Aug. fr. IiI. 1. Fr. inc. COLXV. 
Amoris furor omnium affectuum vehementissi- 

mus. Med. 998. 
Amoris injusti detestatio. 
Amoris vis. "Tr. 892. 
ex Amore benevolentiam conciliari. 
Amphiaraus vates. Ph. 177. 
Andromache suum infelicem statum deplorat. 

An. 6. 
Andromache insidie ab Hermione structa. 

Ibid. Argum. 
Animi maenitudo etiam in adversis retinenda. 

Ph. 1717. 
Animi proditor vultus et forma. Ion. 239. 
Animum virilem et generosam vim disciplina 

parari posse. Sup. 913. 
Animi defunctorum quales. Hel. 1020. 
Animos fastu clatos puni: vindex Jupiter. Her. 

389. 
Animos perturbatos haud facile sibi constare. 

Med. 121. 
Antigenes Medicus Chius. Epist. II. 
Antigone, (Edipi filia. Ph. 58. Hiemoni 

nuptui data. Ibid. 1632. cum (QEdipo, 
patre grandaevo, ultroneum exilium capit. 
Ibid. 1703. et 1714. 

Antigone cum padagogo suo colloquium de 
Argivorum exercitu. Ibid. 120. 

Apertus inimicus facilius vincendus, quam si- 
mulatus. Med. 319. 

Apollo a celo pulsus. Al. 2. 
Apollo Oresti maternz caedis auctor. Or. 285. 

eidem vaticinatur. Ibid. 1646. 
Ara deorum, servorum asylum. Sup. 268. 
ab Aris et sacris impii et profani arcendi. Ion. 

1314. 
Archelaus rex mittit argentum  Euripidi. 

Epist. I. [ilius gratia quosdam ex carcere 
liberat. Epist. I1I. Euripidem humaniter 
excipit. Epist. V. 

Argivorum pugna cum "T'hebanis, et fuga. Ph. 
1160. 

gratissimum. 

Her. F. 

Ibid. 627. 

Hec. 831. 

Argo navis. An. 794. et 864. Med. 1. 2. 
etc. 

ad Arma priusquam veniatur, tentanda omnia. 
Ibid. 700. 

ex Aspectu solo hominem non posse agnosci. 
Med. 516. 

Astus astu 
1139. 

Astu s:epe plus, quam vi, effici. Οὐ. 711. 
Asylum commune omnibus. Her. 261. 
Atheniensium clades. Epig. 11. 
Atheniensium soli laus. ' Er. fr. I. 5. et 14. 
Athletiez vitz descriptio. Aut. fr. III. 
Atreus ''hyesti proprios filios mactatos in con- 

vivio proponit. Or. 15. 
Audacia juvenem decet. 

inc. LI. 
Auderejuvat. 'Tel. fr. XXI. "Tem. fr. VIII. 
Augur qualis sit. Iph. A. 956. 
Auri commendatio. And. fr. XVI. 

B. I. et XXXVI. 
Aurum sana mente homines excutere. 

714. 

Iph. A. vacans haud convenit. 

Ar. fr. VII. Fr. 

Fr. inc. 

Her. F.. 

B. 

Bacchicis sacris non initiatos scire, nefas. Bac. 
472. 

Beatus mortalium nemo. Iph. A. 161. Ante 
obitum nemo dicendus. "Pr. 510. Quis di- 
cendus. Hip. 981. et Iph. A. 17. 

Deatum esse neminem, qui vitam in metu exi- 
gat. Ion. 623. 

Beatum. et divitem. omnia recte scire. 
746. 

DBeatis et felicibus pietatem esse colendam. Ion. 
1045. 

Dellum fugiendum. Pr. 400. 
Bellum multarum rerum magister. An. 684. 
in Bello affictis hostibus corpus servare illce- 

sum, sapientia summa. . Her. F. 201. 
Bellica lzude qui florent, dementes. Hel. 1166. 
Bene meritos de republica esse honorandos. 

Hec. 306. 
Dibendo qui non hilarescit, nihil sapere. 

167. | 
Bona invitis diis acquisita non esse diuturna. 

Ion. 378. 
Donis morientibus lugendum. 
Bonis semper dicendi occasio. 
Bonos ab ignavis opprimi Reip. malum. 

fr. II. 
Bonum scire, nec facere, malum ingens. Chry. 

fr. H. 
Bonus, qui male facere potest impune, nec - 

facit. Fr. inc. B. XXVIII. ; 
Bruterum animalium etiam habenda ratio. 

Hip. 110. 

Her. 

Cy. 

ΑΙ. 81. 
Her. F. 236. 

ΑΙ. 

C. 

Calamitas nulla sola. Or. 977. et ''r. 591. 
Calamitates ἃ Deo-immissze cquo animo fe- 

rendz. Ph. 385. 
Calamitates hominum varia. 

tienter ferendz, Med. 1018. 
Ion. 381. Pa- 
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Calamitates suas celare prudentis est. — CEd. fr. 
XIII. Scy. fr. III. 

€ Calamitatibus eripere solius Dei. Or. 1545. 
Capaneus, Jovis blasphemator, fulmine necatur. 

Ph. 1188. ὃ 
Capaneus "Thebas, invitis Diis, se eversurum 

gloriatur. Ibid. 185. 
Cassandra, Hecub:e filia, Agamemnoni despon- 

sata. Hec. 826. 
Castitatis praemium. | Hip. fr. XVIII. 
Cedro mortuos ponebant. ΑἹ. 365. 
Cephalus ab Aurora raptus. Hip. 455. 
Cherrhonesi ins. situs. — Hec. Argum. 
Chionides. Epist. II. 
Chrysothemis, Clytzemnestra filia. Or. 23. 
Cisseus, pater Hecubz. — Hec. 3. 
Civibus decus egregium, cultu debito virum 

bonum prosequi. Her. F. 1324. 
Civis malus quis sit. Fr. inc. XXXII. 
Civitas seditiosa non recte sapit. Her. F. 972. 
Civitatem negligere, impium. Her. 108. 
Celum commune cunctis mortalibus. Hel. 

912. 
in Cotus prodire, virginibus indecorum. Or. 

108. 
Cognati et Amici quatenus defendendi et ju- 

vandi. Or. 683. 
Comessationem, pugnas, convicia, et rixas pa- 

rere. Cy. 532. 
Commiserationem viris sapientibus inesse. ΕἸ. 

294. 
Concordia conjugalis, res dulcissima. ^ Med. 

14. 
in Congressibus conciliandorum quid cogitan- 

dum. Ph. 466. 
Conjugalis fides non frangenda. Hip. 407. 
€x Conjugali complexu magnam benevolentiam 

oriri. Hec. 831. 
Conjugis bonz est maritis placere. Fr. inc. 

CLI. et CLIT. 
Conjugium plus alos, quam mellis, habet. 

ΑΙ. 238. 
Conjugis alterius stupratoribus quz mala eve- 

niant. El. 921. 
Connubia parva et casta magnis preestantiora. 

Ibid. 1099. 
Consanguineorum | inimicitia plerumque gra- 

visima. Ph. 377. 
Conscientia sibi male conscia szvissimus carni- 

fex. Or. 396. 
Consiliariorum multitudo non semper utilis. 

An. 482. 
Consilium facilius damus, quam capimus. Fr. 

inc. XXXIII. 
Consilium rectum et mens, vates optima. Hel. 

763. 
Consilio et prudentia senes fieri juvenes. Ion. 

1041. 
Consilio plus, quam iracundia, effici. 

518. 
Consolari tristes, amicorum officium. Or. 300. 
Consolatio contra mortem filii. Dic. fr. XIV. 
Consolatio contra mortem optima uxoris. Al. 

416. ! 
Consortium malum. mulieribus perniciosum. 

An. 952. 

Ph. 

in Conspectum corum, quos quis losit, prodire, 
non est fortis animi. Med. 469. 

Constanti, vox. Syl.fr. IL. ΤΕ]. fr. XVI. 
Contendentes ad dignitates apud prudentes et 

sapientes eosdem habere suze dignitatis zemu- 
los. lon. 606. 

Contentio eausa multorum malorum. Ph. 805. 
Cor trepidans futurum przsagire. Bac. 1287. 
Corrivales omnes suspicaces. An. 189. 
Creon. filium Menoceum fugam, ne pro patria 

immoletur, capessere jubet. Ph. 972. 
Creon QEdipum terra "Thebana ejicit. Ph. 

1586. 
Creontis et Eteoclis consultatio de debellandis 

Argivis Thebas obsidentibus. Ibid. 731. 
Creontis et Glauca interitus miserabilis. Med. 

1220. 
Creontis filia Jasoni desponsata. Ibid. 18. 
Creusa, Erecthei filia. Ion. Argum. Ab A pol- 

line gravida facta. — Ibid. 
Curiositas feminas male decet. Hip. 788. 

D. 

Danae nomen unde. Dan. 90. 
Danaus ex /Egypto in Graeciam venit. 

fr. II. 
Dantes expectant rursus. 

Peliad. fr. VII. 
Delicta impia a diis impunita non manere. Hec. 

1029. 
Deus justiti: observans. Ibid. 800. 
Deus nullus malus. Iph. T. 391. 
Deus ubi faverit, amicorum non esse usum. 

Her. F. 1338. 
Deus quos vult perdere dementat prius. Fr. 

inc. B. XXV. 
Deus mortalia curat. Fr. inc. B. XII. 4. 
Deus majora gubernat, minora Fortunz per- 

mittit. Fr. inc. CXXIX. 
Dei donum, liberos esse. Ion. 509. 
Deo contraria et pugnantia non dicenda, nec 

pradicanda. Ibid. 703. 
Deo servire gloriosus labor. Ibid. 131. 
Deo vivere et studiis, melior et tranquillior vita, 

quam servire mundo. Ibid. 645. 
Deos quomodo finxerint Athei factos. 

Ar. 

Fr. inc. CXXXIV. 

Sis. fr. 

Deum animis nostris esse inaccessibilem. — Tr. 
885. 

Deum nulla re indigere. Her. F. 1345. Odisse 
orgia impie agitantes. Bac. 4706. 

Deum perficere multa insperato. — Hel. 1705. 
Deum propter unius peccatum szpe punire 

multos. τ. 769. 
Deum sape differre auxilium. 
supra Deum esse velle, dementia. 
Dii bonorum amici. Hel. 1694. 
Deorum sophismata culpanda. Iph. T. 380. 

Iph. T. 105. 
Tr. 964. 

adversus Deos fortiores non certandum. Ibid. 
1479. 

Deos homines malos punire. Lon. 440. 

Deos non affectare vetitos concubitus. Her. F. 
1341. 

Deos peccare hominum more, pudet. Ion. 341. 
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Deos qui sibi benevolos habet, optimam domi 
habere Μαντικήν. Hel. 765. 

a Diis illicita non quzrenda. Ion. 367. 
Diis invitis nihil agendum. Ibid. 1248. 
cum Diis nihil argute commentandum. 

200. 
Diana ab Hippolyto culta. Hip. 15. 
Diane simulacrum apud "Tauros Scythiz cele- 

brari solitum. Iph. T. Argum. 
Dicere in utramque partem sapientibus para- 

tum. Antip. fr. XXVIII. 
ante Diem extremum nemo beatus. "Tr. 510. 
in Diem commode vivere, beatum. — Bac. 908. 
Dignitates summosque gradus ambientes odio 

habere ab inferioribus. Ion. 597. 
in Dignitate constitutos suis zeemulis esse inimi- 

Cissimos. on. 597. 
Diomedes 'Thrax. ΑἹ. 486. Martis filius. 

Ibid. 501. 
in Divinis et humanis rebus multam confusio- 

nem inesse. Iph. T. 572. 
Divitem et pauperem saturatum, tantundem 

ferre. ΕἸ. 431. 
ex Divite et fortunato pauperem et infelicem 

fieri, quam miserum. Hec. 375. 

Divites majoribus malis obnoxii, quam medio- 
cres. Med. 127. 

Divitiz bonis amicis non pluris facienda. Her. 
F. 1425. 

Diviti2 res timida. Ph. 600. 
Divitie plus virtute et nobilitate valent. 

Alcmen. fr. VII. 
Divitizd res insolens. Alex. fr. XIV. 
Divitize mentis expertes res mala.  Alemen. fr. 

VIII. 
Divitiarum et opum fragilitas et vanitas. Ilec. 

282. et Ph. 5061. 
Divitiarum laus. Bel. fr. XVI. 6. 
Divitias injustas pena manet.  Inus fr. IV. 

Dolendi quzdam voluptas. CEno. fr. V. Τὰ. 604. 
Dolorem leniri, quando ejus causa indicetur. 

lon. 625. etc. 

Bac. 

Domestica àdministrare, mulieres decet. El. 
44. 

Domi manere, virginum officium. Οὐ. 108. 
Dominorum res afllicte, frugi servis calamitas. 

Bac. 1027. 
Duces magni plures sunt, quam po&te per- 

fecti. Pal. fr. I. 
Dux absque consilio bono militum pernicies. 

Ph. 728. 
Dux cautus prestat temerario. 
Dux fidens et audax, res lubrica. 
Dux qualis eligendus. Sup. 726. 

Ibid. 609. 

Sup. 508. 

Ἑ. 

Educatio recta magnum momentum ad virtu- 
tem. Iph. A. 561. 

Educationem plurimum posse. Hec. 600. 
Educatonem probam pudorem afferre. 

911. 
Educationis bonz effectus. Inus fr. XIV. 
Electra Pyladi ab Oreste desponsata.' Or. 1079. 

etc. 

Sup. 

Ἕπεα πτερόεντα. 

Electre ad mortem condemmate lamentatió 
Ibid. 958. 

Electre consilium de interficienda Hermione. 
Ibid. 1191. etc. 

Eloquentize vis et utilitas. Hec. 814. 
᾿Επακτὸν non habere eam loquendi potestatem, 

quam αὐτόχθονες. lon. 673. 
Or. 1176. 

Equus Dureus. 'Tr. 14. 
Equi Diomedis. Al. 486. 
Eteoclis et Polynicis singulare certamen. 

Argum. et Ph. 13706. etc. 
Eulabia, victoriz:e dea. Ph. 789. 
Euripides Archelao gratias agit et consulit. 

Epist. V. 
Exemplum constantie in morte. Hec. 546. 

etc. Pietatis in parentes. Hip. 1440. etc. 
Exercitum numerosum pravis gaudere fabulis. 

Iph. A. 1000. 
Exhortatio morituri patris ad filium. Er. fr. 

1001: 
Exilium, quemadmodum et relique calamitates, | 

nunquam venit solum. Med. 462. | 
Exilii molesti: graves. Ph. 409. et Med. 

449. 
Exilio nihil gravius. Her. F. 303. 
Experientizv laus. Pelei. fr. V. 
prater Exspectationem hominum multa evenire. 

An. 1285. 
Exulem virum inopem esse. 

Ph. 

El. 236. 

F. 

Faciem invenustam non deformare hominem, 
sed facta inhonesta. Or. 388. 

Facinora atrocia et immania impunita non ma- - 
nere. Hec. 1029. 

Familias evertit pravum consortium. An. 950. - 
per Familias vicissitudine quadam mala spirare. 

El. 1147. 
Fastuosi hominibus exosi. Hip. 94. 
Fatalia mala superare velle, conatus irritus. | 

Her. F. 311. 
Fatalia patienter ferenda. An. 1269. 
preter Fatum aliquid pati, nunquam fas. Bac. | 

515. 
Fatum cur sciri nequeat. Iph. T. 476. 
Fatum omnia finire. — Her. 899. 
Fati necessitas inevitabilis. Hip. 1956. ΑἹ]. 

116. Her. 615. Ion. 1388. 
Fata deorum ferre, indolis prestentis. Her. F. 

1228. 
Fata hominum genus versant. Iph. A. 1610. 
Felicitas humana incerta. Οὐ. 340. 
Felicitas quae sit hominum. — Hec. 627. 
ad Felicitatem nihil certum et absolutum. El 

367. 
Felicitatem sana mente homines excutere. Her. | 

F. 774. | 
Ferenda esse fortiter, quae mutari non possunt. — 

Ion. 1260. ; 
Fili matrum mores et ingenia plerumque re- - 

ferunt. An. 622. 
Filius parentibus res carissima. 
Filit adoptivi donum amicorum. 

Ion. 1409. 
Ibid. 1535. 
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Filios patris, non matris, nomen in repub. ge- 
reré debere. 12], 934. 

Forma res inutilis. ΗΠ]. 97. 
Forma non semper, sed virtus, maritis conciliat 

uxores. An. 206. et Fr. inc. CLI. 
Forma mediocris tutior. Fr. inc. CLXVIII. 
Formam mulierum omnia expugnare. Tr. 

892. 
Fortitudo sine sapientia plerumque inutilis. 

Ph. 754. 
Fortuna mediocris proferenda opulentis ani- 
mum crucianti. Med. 598. 

Fortuna tarda, coastantior. El. 403. 
Fortuna tollit altius, ut dejiciat profundius. 
AME: dfc. B..13. 
Fortuna sapientibus opitulatur. Pi. fr. VI. 3. 
Fortuna, quo tardius accedit, eo constantior. 
I. 403. 

in Fortunz arbitrio posita leta cum tristibus. 
Ion, 1502. etc. 

ad Fortune favorem vulgus etiam inclinare. 
Or. 893. 

Fortune ictus fortiter sustinendi. 
1349. 

Fortunz inconstantia. Hec. 283. Ibid. 956. 
Tr. 102. et 630. ete. Fr. inc. LXVIII. 

Fortunze prospere et adverse habere amicos, 
lucrum insperatum. ΕἸ. 6006. 

Fortunz adverse medicum invenisse, magna 
felicitas. Ibid. 69. 

Fortunz; cedendum. — Tr. 687. 
Fortunz cuncta subjecta. Her. F. 1314. 
Fortunam mulierum connubia regere. 

1100. 
Fratres inter se altercari, res dira. Iph. A. 376. 
Fraudum mulieres solertissimze. excogitatrices. 

An. 85. 
Furia, dea furoris et rabiei. 

, Futura hominibus ignota. 

Her. F. 

El. 

Her. F. 878. 
Iph. T. 475. 

G. 

Gaudere perpetratis haud convenire. Bac. 
1037. 

Genus absque pecunia contemni. Ph. 445. 
-Germanitas amara est exsecranda. Iph. A. 

508. 
Gloria non sine labore parta. And. fr. IX. 

Fr. inc. XXXIV. et LI. 
Gloriose mori, cum sit necesse, acerbum mo- 

rienti, sed superstitibus decus. Rh. 758. 

Hecuba pro filia mori se offert. Hec. 391. 
Hecube ad Agamemnonem supplicatio pro 

ulciscendo Polymestore. Ibid. 756. 
Hecubz ancilla Polydori corpus in litore repe- 

ri Ibid. 681. 
Hecuba de ulciscendo Polymestore deliberatio. 

Ibid. 736. 
Hecubz et Polymestoris contentio coram Aga- 

memnone. Ibid. 1252. 
Hecubz somnium de Polyxena mactanda, et 

Polydoro interfecto. Ibid. 60, 
Hecube nunciatur, Polyxenam Achilli immo- 

landam. Ibid. 110. 
Hecubz Ulysses gupplex factus. Ibid. 299. 
Helena ab Apolline e manibus Orestis et Py- 

ladis eam inteficere conantibus subducta. 
Or. 1629. 

Helena multarum cladium causa. Tr. 115. 
Helena quibus prognata parentibus. Hel. 17. 
Helene forma. Or. 126.  Excidii "Trojani 

causa. Hec. 443. ἢ 
Helenz raptus, deorum fucus. Hel. 31. 
de Helena interficienda Orestis et Pyladis con- 

sultatio. Or. 1105. 
Hercai Jovis altare. "Tr. 493. 
Herculis character. — Lic. fr. I. Syl. fr. III. 
Hermione, Helene filia. Or. 1183. Neopto- 

lemo desponsata. An. Argum. Oresti nuptui 
data ab Apolline. Or. Argum. 

Hippolyte, "'hesei uxor. Hip. Argum. 
Hippolytus a patre Theseo in exilium injuste 

pulsus. Hip. 973. Disciplinz Pitthei tra- 
ditus. Hip. Argum. 

Hippolytus Veneri exosus propter castitatem. 
ip. Argum. 

Hippomedon rex, Ph. 127. 
Homo creaturarum omnium miserrimus. Or. 3. 
Hon nihil esse debet insperatum. — H yp. fr. 

III. 
de Hominibus non facile ex aspectu judicandum. 

Med. 219. etc. 
Honeste mori satius, quam turpiter vivere. Or. 

1152. 
Honeste vivendum, aut moriendum. Ion. 858. 
Honor ubi accesserit, tum cruciat, Iph. A. 93. 
Hora mortis incerta. ΑἹ. 783. 
Hospes pauper divite alacrior. ΕἸ. 395. 
Hostis dolo non occidendus. Rh. 10. 
Hosti cedere prestat, quam vitam amittere. 

Her. F. 284. 
in Hostem adversum qui dimicat, vix necessa- 

ria videre posse. Sup. 855. 
Greci Phrygibus in bello semper superiores. | Hostium capita potentiore manu premere, mag- 

Or. 1484. 
inter Grzcos dissensio de Polyxena Achilli| Hostium suorum vindex Deus. 

offerenda. Hec. 119. 
Gratia senescens inter amicos odiosa. 

1223. 
Gratiam prolixiora verba respuere. — Tr. 87. 
.Gustum ad emendum provocare. Bac. 150. 

Her. F. 

H. 

Hagyieus Apollo. Vid. Agyieus. 
Hecuba filiam mactatam sepelit, Hec. 609. 

Bac. 985. 
An. 1007. 

Hostes coram aspicere viro bono convenire. 
Her. 391. 

inter Hostes omnia suspecta. Ph. 272. 
Humane vitz fragilitas. Or. 974. etc. 
Humanum genus omnibus calamitatibus ob- 

noxium. Or. 1. etc. 

num deorum niunus. 

d 

Ignavos sine laboribus facultates non acquirere. 
El. 80. 



INDEX IN 

Illicita.a diis non petenda. — Ion. 370. 
J'ocaste filios suos de imperio decertantes frustra 

reconciliare nititur. ^ Ph. 455. ete. et 531. 
etc. 

Jocaste regine ad Jovem pro reconciliatione 
liberorum supplicatio. Ibid. 85. 

Iolaus, Iphicli filius. Her. Argum. 
Imperator qualis esse debeat. Iph. A. 373. 
Imperium multorum seditiones excitat. Anm. 

470. 
Imperia violenta non diuturna. Or. 705. 
Impia facta non excusanda, neque extenuenda. 

Hec. 1187. 
Improbum, nec latis congratulari, nec adversis 

condolere. Hel. 732. 
lmprobis non cedendum. — Ion. 636. 
Incerta omnia in hominum vita. Ion. 1513. 
Inconstantia rerum humanarum. | Hec. 846. 
Incredulitas prudens utilis. — Hel. 1634. 
Indolis prestantis, deorum fata et casus ferre. 

Her. F. 1227. 
Inebriatus qui domi manet, sapit. Cy. 536. 
Infantulis etiam quidam malorum serisus inge- 

nitus. Iph. A. 1243. 
Infclices beatioribus, cum ipsi affligantur, haud 

bene velle. Iph. T. 352. 
Infelicium amici pauci. Ph. 406. 
Infelicitas inops consilii. Ion. 971. 
Infcdlicitatem magis ingenuitas propulsat, quam 

nobilitas, Her. 303. 
Infirmi plerumque intractabiles et morosi, Or. 

232. 
Ingenia hominum diversa. Iph. A. 558. 
Ingratitudo vitium et diis et hominibus exo- 

sum. "Med. 659. 
Inhonesta, honesta nunquam facienda. 

821. 
Inimicitiam mulieris erga virum unum noctem 

resolvere. "Tr. 660. 
Inimicitis fratrum et amicorum gravissime. 

Ph. 377. 
Inimicum ulcisci jucundum. Hec. 1258. 
Inimicorum dona suspecta. Med. 618. 
Inimicos duos in unis edibus vivere non posse. 

Ion. 848. 
Inique facta a Deo non probari, neque juvari.. 

Hel. 909. 
Injusta si justitize prepolleant, deos esse non 

amplius putandum. El. 583. 
Injuste non agendum. El. 1354. 
Invident pejores melioribus. Bel. fr. X. 
Invideri ob res bonas optabile. Phoen. fr. II. 
Invidia res pessima. An. 491. Inus fr. V. 6. 
Invidia fatalis. | CEdip. fr. VII. 
Iphigenia, Agamemnonis filia et Clytzemnestrze. 

r.23 
Ira non obtemperans rationi perniciosissima. 

Med. 1079. 
Ira vehemens, malum ingens. Ibid. 447. 
lra praeceps damnosa. —/Eol. fr. IIT. 
Irz multa insunt indecora. Ar. fr. VI. 
lras mortalium immortales esse nefas. 
DX 

Iras moderate suscipere sapientis viri, Bac. 641. 
Ismene GEdipo nata. Ph. 57. 
Junonis permutatio. Hel. 592. | 

Ph. 

Phi.| 

|Justida, licet sera, est certa. 

Justitia, temporis filia. 
Justitize observans Deus. 
Justitiae si injusta prapolleant, deos esse non 

Labdacus. 
Labor gioriosus Deo servire. 
Labor, gloriz pater. Lic. fr. II. 
Labor pius insigne decorum civitatibus. Sup. 

Laudes immodicas virum bonum odisse. 

Liberi, Dei donum. 
Liberi degeneres aut frugi, unde. El. 369. 

.|Láberi divitiis et regiis thalamis praeferendi. 

Liberorum curze. 
in Liberorum educatione multze molestize perfe- 

Liberos tueri, plane decere. 
Liberis carentem miserum esse, etiam si potens 

Antiop. fr. II. 
Phry. fr. V. Fr. inc. II. 

Antiop. fr. III. 
Hec. 800. 

amplius putandum. ΕἸ. 583. 
Justus, qui injuste facere potens, nolit. Fr. 

inc» B. 28. 
Juvenum sapientia temeraria non probanda. 

Hip. 118. 
Juventus semper vana, at si injustitiam sequi- 

tur, majus malum. An. 183. 
Juvenibus desipientibus ignoscendum. Hip. 

117. Sup. 250. 
cuia Juvenibus stare, mulieri turpe. El. 344. 

L. 

Ph. 8. 
Ion. 131. 

373. 
Laborandum, ut vivatur. Ar. fr. XXX. Cress. 

fr. III. Tel. fr. XVIII. 
Laboranti Deus opitulatur. Fr. inc. CCXVIII. 
Labores ignavi. 
Labores nimii valetudini noxii. 
Laboribus plena hominum vita. Ibid. 188. etc. 
sine Laboribus ignavos facultates non conqui- 

Iph. T. 115. 
Hip. 261. 

rere. El. 80. 
Leda a Jove süb cygni specie compressa. Or. 

1388. 
Lztari apud tristes, inhumanum. ΑἹ. 545. 
Laius causa exitii 'hebarum urbis. Ph. 874. 
Laio Thebano oraeulum datum. Ibid. 15. 
Lapretas. Epist. II. 
Laudare nimium res plena invidiae. . Her. 903. 

Plerumque. ingratum presentibus amicis. 
Or. 1162. 

Iph. 
A. 980. 

Lectus egrotantibus res grata. Or. 929. 
sine Legibus vitam humanam difficulter posse 

consistere. Hec. 800. 
Liberi, an bonum sint, necne, dubitatur. (Eno. 

fr. II. 

Ion. 472. 

Ion. 485. 
Liberi pii maxima parentum felicitas. Or. 541. 
Liberi summa voluptas parentum in prosperis 

rebus, et propugnaculum adversis. lon. 48]. 
Rh. 980. 

Med. 1098. rend. 
Liberorum munus prastantissimum. Ion. 472. 
Liberorum pulcherrimum decus. 
Libero extincto aspicere, malum  cruciabile. 

Hel. 947. 

Sup. 1120. 

Iph. A. 1224. 

et dives sit. Ion. 307. 
Liberis carentes tranquillius. vivunt reliquis. 

Med. 1021. etc. 
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pro Liberis suis laborare, omnibus commune. 
Iph. A. 918. 

Libertatem nimiam periculosa mala afferre. Tr. 
302. 

Libido virorum minor quam mulierum. An. 
219. 

Libidines exitium afferre terris et urbibus. ΤΥ. 
135. 

Lingua incontinens turpissimus morbus. Or. 
19. 

Lingua loquax occasione parva magnum sepe 
excitat incendium. An. 644. 

Lingua moderanda. Hip. 395. 
Lingua przclarum quiddam, si adsit illi fides. 

Iph. T. 1064. 
Linguze petulantis et effrzenis pena. Med. 466. 
de Lite non pronunciandum, priusquam certus 

sermo perdiscatur. Her. 180. 
Literarum vis. Pal. fr. IT. 
Loquendum przmeditate, non pracipitanter. 

Ph. 455. 
Lucra prava multis damno fuisse. Cy. 310. 
Lucris qui inhiat, urbi inutilis. — Her. 3. 
Lucro omnes inhiant. Phil. fr. VII. 
Lux mortalibus aspectu jucundissima. 

A. 1250. 
Lype. dea doloris, laboris, ac tristitiz. 

398. etc. 
Lyssa, deca furoris et rabiei. 

Iph. 

Or. 

Her. F. 878. 

M. 

Magistratus officium. — Hec. 844. 
Magnes lapis. (Enei. fr. V. 
Magna magnis periculis sunt obnoxia. 

meon. fr. 111. 
Majestatem et opinionem sapientiz nihil rebus 

exilibus prastare. Tr. 411. 
Mala bene ferre, bonum. | CEno. fr. III. 
Male habentes difficiles plerumque, intracta- 

biles et morosi. Or. 232. et 791. 
Malorum prosperitas de Deo dubitare facit. 

Bell. fr. XXV. Fr. inc. B. 21. 
Malum bono non misceri. Ion. 1017. 
Malum consilium consultori pessimum. 

. 1247. etc. 
Mala et curas animis mortalium deos dispensare. 

Sup. 615. 
Mala vicissitudine quadam per familias spirare. 

El. 1147. 
Malorum male voluptates. Iph. A. 387. 
Malos nunquam esse felices. — Ion. 1621. 
ex Malis externis etiam sensum homines mor- 

dicare. El. 290. 
Manus unius dimicatio manca. — Her. 273. 
Maritos ad uxores suas mulieres ventitare, nefas 

permittere, An. 943. etc. 
Maritus probus et pauper, divite, eodemque 

improbo, longe praestantior. An. 639. 
absque Maritorum consensu uxoribus nihil ar- 

dui tentandum. | Sup. 40. 
Masculum genus ad domum semper pertinet. 

Dan. fr. VII. 
Matres liberorum amantes magis, quam patres. 

Ph. 359. 

Alc- 

Ibid. 

CONTEXTUM. 

Matribus filiorum interitusmagis amarus, quam 
patribus. Sup. 84. ! 

Matrimonia cum paribus contrahenda. El. 936. 
Antiop. fr. XVII. 

Meccenates patris loco habendi. Ion. 137. 
Medea a Creonte in exilium ire jussa. Med. 

271. 
Medea ab Jasone repudiata. Ibid. 20. etc. 
Medea liberos interficit. Ibid. 1236. et 1290. 
Medez cum Jasone expostulatio pro fide fracta. 

Ibid. 465. etc. 
Mediocris fortuna prestat tyrannorum opulen- 

tia. Hip. 1019. et 1111. 
Mediocritate tutius posse aliquem vivere, quam 

in splendida fortuna. Med. 120. etc. 
Meditatio — prastat divitiis. ^ Antiop. 
XXXVIII. 

Menelaus Oresti, in discrimine vitz existenti, 
operam denegat. Or. 710. etc. 

Menelai zdes incendere Orestes et Pylades 
statuunt. Íbid. 1152. 

Menelai cum 'T'yndaro concertatio in defendendo 
Orestis parricidio. Ibid. 492. etc. 

Menoceus pro patria seipsum immolat. Ph. 
Argum. 

Mens et rectum consilium. vates optima. — Hel. 
763. 

Mensa taciturna prasepium. ΕἾ. inc. B. 94, 
Mentis humanze vis. mira... /Eol. fr. IX. 
Metus qui non laudandus. "Tr. 1165. 
Milites ditescere ducibus damnosum. 

XXII. 
Militum tyrannis. Hec. 617. 
Ministri virtus alacritas et celeritas. Dan. 47. 
Minotaurus. "'l'hes. fr. VIT. 
Miserias pravidisse est cas leviores facere. 

Ejus. fr. IV. 
Miserrimi quique vita, quam morte, plus de- 

lectantur. Iph. T. 691. 
Modestize argumentum. | Fr. inc. XXVII. et 
XXIX. 

Modestia donum Dei pulcherrimum. Med. 
636. Laudatur. Hip. fr. IIT. 

Modicz res bene parte injustis divitiis prae. 
ferende.  Inus fr. XV. Phry. fr. XIV. 

Modus in rebus omnibus servandus. Hip. 
261. 

Mostitia hominibus perniciosa. Or. 398. 

fr. 

Ar. fr. 

sine Molestia nemo nascitur. Hec. 864. 
Monarchie laus. An. 474. 
Morborum levamen somnus. | Or. 211. 
Morbos facilius ferri cum patientia. 

205. 

Mori quando optimum. | Hel. 303. 
Moribus mariti uxores se accommodent. Med. 

233. 
Moriendum omnibus. Al. 419. et 785. "Tem. 

fr. XV. 
Mors atrox malum. 
Mors jurgiorum finis. 

Orcus. 
Mors mala est malim. Fr. inc. B..92. 
Mors inexcusabilis, cum in deos quid delinqui- 

tur Bac. 1000. 
Mors omnium malorum finis et remedium. 

Her. 595. Phi. fr. XIV. 

Hip. 

Iph. A. 1416. 
Antig. fr. XVI. Vid. 
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Mors cmnibus abominabilis. Οὐ. 1034. 
Morsturpis, ingloria. Ibid. 782. 
Mors vita aerumnosa optabilior. 
contra Mortem consolatio. Vide Consolatio. 

Tr. 632. | 

Muliere mala nil pejus, bona nil melius. Me- 
lan. fr. VII. 

Mulieres universas vituperare malum et stul. 
tum. Pro. fr. ILI. 

Mortis horrorem fletu vincere velle, stultum. Mulierum conditio erga maritos misera. Ion. 
Iph. T. 484. 

Morti zequale, non nasci. Tr. 631. 
Mortui a malisliberi. Ibid. 633. 
Mortui blasphemiis et mendaciis non proscin- 

dendi. Ph. 1657.  Honorifice sepeliendi. 
Ibid. 1330.  Lacrymis prosequendi. Sup. 
2]. Perpetuis lacrymis non revocari. ΑἹ. 
990. 

Mortuis convicia nulla obesse. ΑἹ. 726. 
Mortuos non reverti in vitam. Hel. 1303. 

Her. F. 297. 
Mortalium res fortunze subjectze. Her. F. 1314. 

El. 1100. 
Muliebre genus causa omnium malorum. Med. 

975. 
Mulier, qua, absente viro, domi se ornat, ut 

compta prodeat, malarum in numero po- 
nenda. El. 1072. 

Mulieris bonz officium. Fr. inc. CLII. 
640. etc. 

Mulieris erga virum inimicitiam una nocte re- 
solvi. Ibid. 660. 

Mulieri turpe cum juvenibus stare. El. 343. 
Mulierem ad commovendos animos vim habere. 

Iph. T. 1054. 
contra Mulierem malam nullum remedium ex- 

stare. An. 270. 
Mulierem mulieri in labore presto esse decet. 

Hel. 336.  Alop. fr. II. 
Mulierem, non virum, domui preesse, turpe. 

EI. 932. 
Mulierem per omnia viro acquiescere decere. 

Ibid. 1052. 
in Muliere adulterium famosius crimen, quam 

in viro. Ibid. 1039. 
Mulieres non superande viribus. 
Mulier omnium miserrima creatura. 

231. 
Mulier omnium rerum pessima. Fr. inc. LIII. 
Mulieres propter malitiam perpetuo odio dignae. 

Hip. 664. 
Mulieres, si scribere possent, haberent etiam, 

quod contra viros scriberent. Med. 425. 
etc. 

Mulieres sibi invicem comes et benevolz, Iph. 
T. 1061.  Alop. fr. II. 

Mulieres stulte. ΕἸ. 1035. Ad dolos com- 
miniscendos solertes. Iph. T. 1032. 

Mulieres domestica administrare decet. EI. 
74. 

inter Mulieres etiam sapientes et ingeniosissi- 
mas reperiri. Med. 1084. 

Mulieres omnes, propter aliquot malas, male 
audire. Ion. 398. etc. Propter quasdam 
malas, non omnes protinus culpandz et ex- 
secrande. Hec. 1184. 

Mulieres tanquam malum perniciosiss. dote a 
parentibus elocari. Hip. 628. etc. 

Mulieres viris, non liberis, favere. El. 265. 
Mulieres custodiri difficiles. Dan. fr. XIII. 

Fr. inc. B. XV. 

Tr. 

Bac. 951. 
Med. 

398. 
Mulierum connubia fortunam regere. El. 1100. 
Mulierum convivia ubi Venere mista fuerint, 

nihil.tum amplius sani esse in orgiis. Bac. 
260. 

Mulierum dotes pulcherrimam. — Her. 477. 
Mulierum esse, manere domi. "Tr. 642. 
Mulierum est lacrymari, cum velint. Med. 

928. 
Mulierum forma expugnat omnia. "Tr. 892. 
Mulierum genus obtrectationis amans, Ph. 

206. etc. 
Mulierum ingenium non nisi iis esse notum, 

qui illis conversantur. Hec. 1182. 
Mulierum malarum consortio etiam honestas 

corrumpi. An. 943. 
Mulierum malitia improbis consiliis excitata, 

Ion. 843. 
Mulierum promptitudo in adornandis conviviis. 

El. 422. 
Mulierum vehemens affectio ad lugendum libe- 

ros. Sup. 83. Ion. 902. 
Mulieribus haud credendum. St. fr. VI. 
Mulieribus non fidendum. Οὐ. 1163.  Cress. 

fr. XI. 
Multitudo atrox, quando habet improbos prae- 

sides, contra, quando bonos. Or. 773. 
Musica tristibus rebus adhibenda. Med. 190. 

etc. 

de Mysteriis apud rudem loquens, parum sapit. 
Bac. 480. 

N. 

Nascentibus condolendum, Morientibus con- 
gratulandum. Cresph. fr. I. 

Natale solum dulce. Eg. fr. IV. 
Natis eodem patre multa in corpore similia. 

ἘΠ. 522. 
Natura res efficacissima in hominibus. 

126. 
Natura stabilis, haud pecunie. El. 941. 
Natura legibus nostris non paret. Fr. inc. 
CLXXI. 

Natura paucis contenta. Fr. inc. XIV. 
Nautarum vita exploditur. Phil. fr. VIII. 
Necessitas gravissimum malum. Tr. 612. 
Necessitati repugnantem stulte facere. Her. 

F. 282. 
Necessitati qui paret, sapit. Fr. inc. CXX. 
Necessitate nihil fortius. ΑἹ. 965. Hel, 521. 

Did. fr. I. | 
Negotium et otium mediocre, hominibus res 

gratissima. Ion. 634. 
Neoptolemus Andromacha, Hectoris uxore, po- 

titus. An. Argum. Apollinem placaturus 
Delphos proficiscitur. An. 52. Delphis oc- 
csus. An. 1073. 

Neoptolemus Hermionem ducit. 
Nihil interit, sed mutatur tantum. 

VII. 11. 

Or. 

An. 29. 
Chry. fr. 
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Niob:e quatuordecim liberi. Cresph. fr. II. 
Nobilitas in quibus laudanda. Hec. 379. etc. 

Unde potissimum judicanda. El. 385. 
Nobilitas sola in virtute posita. — Dic. fr. X. 
Nothi nomine tantuni sordent. Antig. fr. X. 

And. fr, XXIV. Eu.fr. V. Ion. 854. etc. 
Novercas invidere liberis ex priore uxore natis. 

Ion. 1025. 
Nox inimica rebus agendis. 

largitrix. Or. 174. etc. 
Noctem furibus servire. Iph. T. 1026. 
Noctu aliquid contra hostes tentare periculo- 

sum. Ph. 734. 
Noverearum in privignos malignitas. 

fr. XII. 
Nurnina invocare plausibile, "Tr. 470. 
Nuncii officia. Sup. 459. 
Nuncii colendi et amandi. Ion. 180. 
Nuptie beate. Iph. A. 688. 
Nuptiz impic contracte multorum malorum 

causa. Med. 1291. 
Nuptie infelices, damnum maximum. 

602. 
Nuptie cum 

fr. XVII. 
Nuptiz incertz. Fr. inc. XLIX. 
Nuptiis justis et honestis nihil gratius. Med. 

630. le 

Ph.734. Somni 

Phry. 

Or. 

paribus contrahenda.  Antiop. 

O. 

Oblivio malorum remedium. Or. 9213. 
Otium et negotium mediocre, hominibus res 

gratissima. Vid. Negotium et Otium. 
XEdipus natus. Ph. 20. etc. Matrem ducit 

inscius. Ibid. 53.  Miseriam suam deplo- 
rat. Ibid. 1054. et 1545. Sphingis enigma 
solvit. Ibid. 50. 

(Edipo filii ex matre nati. Ph. 71. etc. 
GOEneus, "ydei pater. [bid. 422. 
Opes hodie nobilitant. Ibid. 442. 
Opes instabiles, et ad breve tempus manere. 

El.940. Mutuo tantum a Deo datz. — Ph. 
558. 

Opes irritamenta malorum. 
Opinione frui etiam suave. 

Pliss fra ET, 
Tr. 678. 

Opulentia turpis et injusta repudianda. Hel. 
911. 

Opum instabilitas. Or. 340. 
Opum utilitas. Pol. fr. IV. 
Oraculum Laio datum. Ph. Argum. 
Oratio blanda non semper et omnibus grata. 

Hip. 486. 
Oratio brevis et 

Or. 640. 
Oratio silentio szepe prastat. Or. 637. 
Orationem illustrium plus valere apud vulgus, 

quam obscurorum hominum. Hec. 294. 
Orcus eum Apolline expostulat. Al. 40. 
Orestes ab Apolline in maternam cadem ex- 

citatus. Or. 1167. 
Orestes Argis praeficitur. Ibid. Argum. 
Orestes et Electra ab Argivis damnati. Ibid. 

'858. 
Orestes furiis propter maternam ezedem agitatus, 

et ad mortem damnatus. Or. Argum. Me- 

perspicua plausibilior longa. 

nelao exponit, qua ratione insania ipsum 
corripuerit. Or. 395. etc. 

Orestes Neoptolemum Dglphis occidit. 
1118. 

Oresüs excusatio coram T'yndaro de czde ma- 
terna. Or. 544. etc. 

Orphei tabule. ΑἹ. 967. 
Os refrenandum. — Her. F. 1244. 

An. 

BR. 

Parentum conviciatores seipsos ignominia af- 
ficiunt. Or. 559. 

Parentum mores vita exprimere, pulcherrimum 
liberorum decus. Hel. 947. 

Parentum virtutem etiam in liberis ut pluri- 
mum elucere. Hec. 379. 

Parentibus claris orti, multi degeneres, ΕἸ. 
115. 

Parentibus interfectis, liberos superstites relin- 
quere, stultum. An. 520. 

Paridis judicium. — An. 273. Tr. 924. 
Parricidii pena, mala conscientia. Or. 396. 
Parthenopeus, Atalantz filius. Ph. 152. 
Partus, maxima amoris vis. Iph. A. 917. 
Partus dolores. Fr. inc. CXLVIII. Med. 

200. 
Parva plerumque exosa magnis in hoc mundo. 

Ph. 542. 
Paterfamilias qualis, talis et familia. Al. 10. 
Patientiam viri ab uxoribus expugnari. An. 

270. 
Patri seni nihil dulcius filia. Sup. 1101. 
Patre eodem natis multa in corpore similia. 

El. 522. 
| Patres, radices et auctores generis semper ha. 

beri. Or. 553. 
Patria ab omnibus juvanda. Ph. 1003. 
Patria est, ubicunque quis sustentatur. Phaóth. 

fr. ΤΙ. 
|Patrie non parva gloria, fortiter occumbere. 

Tr. 401. 
Patriam si quisque pro virili juvaret, melius 

haberent omnia. Ph. 1022. 
Patria nihil carius. Ibid. 409. 
pro Patria mori et pati, gloriosum. Ibid. 1006. 
Pauperem et divitem saturatum tantundem ferre. 

El. 430. 
Pauperes et divites eodem jure teneri. Sup. 

408. 
Pauperes ingenium exercere nequeunt. "Tem. 

fr. XIV. 
Pauperes et divites sibi invicem necessarii, 

JEol. fr. VI. 
Pauperum amici rarissimi. Med. 561. 
Paupertas omnibus exosa. Ibid. 
Paupertatis vitium. El. 404. 
Paupertatem per indigentiam virum mala docere. 

Ibid. 376. 
in Paupertate etiam animum bonum posse esse. 

Ibid. 372. 
Pax bello commodior mortalibus. 
Pax Musis gratissima. Sup. 489. 
Paxoptatur. Cresph.fr. IV. Laudatur. Her. 

F. 673. Sup. 489. 

Sup. 489. 

10 
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Peccata atrocia atrocibus poenis puniri. Hec. 
1085. 

Peccata peccatis piri. 
Pecunie vis. Vide infra. 
Pecunie omnia parent. Pal. fr. III. 2. 
Peleus Andromachen e manibus Menelai eripit. 

An. 715. 
Periclymenus Parthenopeum fudit. 
Perjuros et impios a Deo non exaudiri. 

1391. 
Persuasione vulgus facilius capitur, quam vi. 

Or. 699. 
Pertinacia duorum in imperio, maximum ma- 

lum. Ph. 587. 
Phadra, Minois, regis Cretensis, filia. Hip. Ar- 

gum. Amore erga Hippolytum inflammata. 
Ibid. 27. Eundem incestus accusat.  Íbid. 
885. Seipsam strangulat. bid. 802. 

Phzedre et nutricis collogdium de Hippolyto 
capiendo. Ibid. 516. 

Pheres, Admeti pater. ΑἹ. 479. 
Phoebus, Oresti causa parricidii. 
Phenissa insula. Ph. 212. 
Phthiz littus. | Hec. 451. 
Pietas est res facilis. Fr. inc. B. 23. 
Pii Deo cure. Hip. 1339. 
Pios in adversitatibus etiam sibi semper similes 

manere. Hec. 599. 
Pleuritidis causa. — Scy. fr. I. 3. 
Poéseos studium haud utile. 
XXXIII. 

Po8&tz perfecti pauci. — Vid. Duces. 
Polybus, Corinthi rex, GEdipum educat. Ph. 28. 
Polydorus, Priami filius, ad Polymestorem 

T'hracum tyrannum, cum magna pecunia 
missus, et ab eodem necatus. Hec. 7. etc. 

Polydorus, Priami filius, auri causa necatus. 
Hec. 25. 

Polygamia etiam apud Gentiles infamis. An. 
177. Multorum malorum causa. Ibid. 465. 
etc. 

Polymestor, 
exececatur. 

Ibid. 1135. 
Polymestor exoculatus a mulieribus. Hec. Ar- 

gum. Feoeminas omnes diris devovet. Ibid. 
1178. 

Polymestoris astutia in simulando dolore erga 
Hecubz miseriam. Hec. 954. 

Polymestoris filii ab Hecuba necati. 
gum. et 1118. 

Polynices, Adrasti gener. Ph. 77. 
Polynices insepultus ab avunculo abjectus. Ph. 

Argum. 
Polynicis cadaver insepultum  abjici mandat 

Creon. Ibid. 1623. 
Polyxena, Hecuba filia, Achilli oblata. Hec. 

110. 
Polyxena matrem Hecubam contra immola- 

tionem futuram animat. Ibid. 402. etc. 
Polyxena moriens honestatis memor existit, 

tegens tegenda. Ibid. 568. etc. 

Hec. 1085. 

Ph. 1164. 
Med. 

Or. 416. 

Antiop. fr. 

Thracum tyrannus, ab Hecuba 
Hec. 1050. Facinus excusat. 

Hec. Ar- 

| Posterorum infelicitas unde. 

| Proles turpis et inhonesta patri probrum. 

Iph. A. 449. 
Sup. 410. etc. 

Her. F. 1961. 
Potentia bonis amicis non pluris facienda. Ibid. 

1425. 

Populus, vitae arbiter. 
Populi inconstantia. 

Przcipitanüa ubique periculosa. Ph. 455. 
Praconum mos. Her. 293. 
Prasentia omnia boni consulenda. Οὐ, 1025. 
Prestantes et claros viros non negligi a diis. 

Hel. 1694. 
Priamus a Neoptolemo czsus ad altare Jovis . 

Hereai. 
liberorum pater. "Tr. 135. 

Prasto omne, quod naviter agitur. Sup. 761. 
Probis probitas semper effulget. Hec. 597. 
Probrum, vitz tzedium apud bonos viros haberi. - 

Her. 201. 
Probra tacere prestat. ΤΎ. 384. 
Profani et impii a sacris et aris arcendi. Ion. : 

1314. 
Ph. | 

821. etc. 
Prolis amans mulierum genus. Ibid. 359. 
Prolis amor naturalis.  Alemen. fr. VI. 
Proserpina dea, umbrarum regina. Or. 965. 
Pulchritudinem feminas beare. Hel. 311. 
Pylades, Orestis amicus. Or. Argum. Cum, 

Oreste et Electra mori cupit. Ibid. 803. 
Morituri de interficiendo Menelao consilium 
ineunt. bid. 1071. etc. 

Q. 

Quot homines, tot sententi&. ΕἾ. inc. B. 14. 

R. 

Rationes rationibus superari. Iph. A. 1013. 
Regalis conditionis laus. Ar. fr. IX. 
Regem occidere, haud res levis. El. 760. 
Reges sapientum consortio sapientes fieri. 

inc. XLIV. 
Regibus amicum esse, magnum. Rh. 198. 
Religio Gentilium tribus capitibus compiebene 

ditur. Antiop. fr. IV. 
Res hominum instabiles. 

et lubriee. Her. Εἰ. 62. 
Res mortalium omnes incomprehensa via duci. | 

Tr. 887. 
in Rebus mortalium nihil perpetuo beatum. | 

Sup. 269. 
Rempublicam culpa vacare. Sup. 879. 
Resipiscere cum pudore satius, quam in errore - 

perseverare. | Hip. 245. etc. i 
Rhesus, Strymonis fluvii filius. 

Fr. 

Ion. 969.  Fallaces 

Rh. Argum. 
Robur sensu carens damnosum. "Tem. fr. XI. — 

S. 

Polyxena quibus ceremoniis mactata. Ibid. Sacerdotum et pastorum vita qualis. Ion. e" 
521. etc. 

Polyxenze fortitudo in subeunda morte. 
342. etc. 

Ibid. 

Cret. fr. II. 10. 
Sanctitatem simulantes plerumque omnium νὰ 

simi. Hip. 955. 

Hec. 23. Tr. 483. Quinquaginta | [ 
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Sapere non nimium, aliquando dulce. Iph. A. |Stultitia impietatis soror. 

Sapientia a sapiente viro discenda. Rh. 206. 
Sapientie et glori& fama multis szpe nocuit. 

Med. 293. 
Sapientia robori nrestat. Antiop. fr. V. 
Sapientie laus. ' Antiop. fr. XII. 
Sapiunt homines recte, sed male agunt. Med. 

1078. 
Satietas omnium.  Antiop. fr. XXVIL 
Scelerati in amicorum numerum non adsciscendi. 

Hip. 614. 
Scurra exploduntur. Melan. fr. XX. 
Seipsum quisque plus diligit, quam proximum. 

Med. 86. 
Semele, Cadmi filia, a Jove adamata. Hip. 453. 
Senecta ineluctabilis. Sup. 1108. 

 Senecta non optanda. (Eno. fr. IV. Fr. inc. 
LXXVIII. 

Senes consilio valent. 
fr. XVII. 

Senes aliorum manibus et baculis indigent, 
quibus firmiter incedant. Ph. 841. 

Senes non libenter mori. ΑἹ. 670. 
Senes animo compensare, quod deest viribus 

corporis. Ion. 742. 
Senes esse morosos. An. 721. 
Senex animosus przestat juveni ferocienti. An. 

Bel. fr. XXII. Melan. 

Sensum etiam ex malis externis homines mor- 
dicare. El. 290. 

Sepulture sumtus impendere insanum. Pol. 
fr. VI. 

ex uuo Sermone alium sermonem oriri. Tr. 
701. 

Servitium res infima. Ion. 983.  Miserrima. 
Hec. 332. 

Servum bonum nihilo deteriorem esse libero 
homine. Phry. fr. X. Ion. 854. Melan. fr. 
VI. 

Servorum ingenium et natura. Or. 1115. 
Severitatem morum damnat Euripides. Fr. inc. 
CLXV. 8. 

Silentium pulcherrima mulierum dos. Her. 

Silentii laus.  Antiop. fr. X. 
Silentium sermone saepissime prastat, et e con- 

tra. Her. 638. 
Somnia falsa et nihili. Iph. A. 569. 
Somui largitrix nox. Or. 174. etc. 
Semnus morborum levamen. ibid. 
Sophoclis 'Tragediz aliquot naufragio perdite. 

Epist. II. 
Sortem asperam aliquando vices mutare. Iph. 

T.1120. Mutationes insignes parere. Ibid. 
721. 

Sortem indignis modis eos agitare, qui bono 
patre sunt nati. Her. 234. Ultra sortem 
non sapiendum. Bac. 393. 

Speranda omnia,  Hyp. fr. VIII. 
Sperandum vivis. "Pr. 629. In malis. Her. 

F. 105. 
Spes alit exsules. Ph. 399. Praeter spem 

multa evenire. Med. 1416. 
Spurii siepe prestantiores legitimis. An. 638. 

Vid. Nothi. 

Fr. inc. VIL et 

Stultitia magis mulieribus, quam viris, innata. 
Hip. 966. j 

Stultus stulta loquitur. Bac. 369. 
Stupratoribus alterius conjugis quz» mala eve- 

niant. El. 921. 
Subditi magistratum sepe sapientia anteeunt. 

An. 699. 
Superbi Deo invisi. Ph. 192. 
Sustinere vel superare ea, quse fieri nullo modo 

possunt, haud facile. Iph. A. 1370. 

(1 

Temeritas damnosa. Fr. inc. VIII. 
Tempus mitigat erumnas. Al. 381. Phil fr. 

Ilf. Omnia revelat. Hip. 428. 
T'empori serviendum. Or. 700. 
Tenebras habere quid augustum. — Bac. 486. 
Terra alia ad aliud utili. — Tem. fr. XII. 
Terra omnis sapienti viro patria. Fr. 
XXXVII. i 

Terra arida fecunditate sepe superat pinguem. 
An. 636. 

Thebani e dentium serpentis satu orti. 
F. 794. 

Theseus, /Ethrz et Neptuni filius. Hip. Ar- 
gum. 

Thesei nomen describitur ab illiterato. 
inda 

Thesei fuga in Trozenem ob homicidium. Hip. 
Argum. 

Thetis, dea marina; ejus templum. An. Ar- 
gum. 

Tiresias vates a Creonte de belli eventu interro- 
gatus. Ph. 856.  Vaticinatur, Menceceum 
pro patria immolandum. Ibid. 920. 

Tiresize de Thebanorum contra Argivos victoria 
vaticinium. Ibid. Argum. 

Tristitia morbos parit. Fr. inc. LXVI... 
Tristium vita misera. ΑἹ. 800. Ὁ 
Trojani belli et excidii causa. — Hec. 629. etc. 
Tu si quz decet rogaveris, que te decent au- 

dies. Iph. A. 1134. 
Turba non nimis timenda. Ibid. 517. 
T'rpia potius reticenda, quam commemoranda. 

T'r. 384. 
Tydeus. Ph. 136. 
Tydeus Melanippi cerebro pascitur. 

fr. XVIII. 
Tyndarus procos Helenz juramento astringit. 

Iph. A. 58. 
Tyndari expostulatio cum Menelao, quod de- 

fenderet Orestem matricidam. Or. 478. 
Tyrannidis infclicitas. Peliad. fr. V. 
Tyrannos bonos odisse, improbos amare. Ion. 

627. 

inc. 

Her. 

'Thes. 

Meleag. 

V. 

Vanitas hominum. Sup. 734. 
Vates si dixerit inimica hominibus, invisus. 

Ph. 962. 
Vates glorie avidi, Iph. A. 520. 
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Venus domat omnia. Hip. 1. etc. 
Venus inmmodica abominanda. Iph. A. 547. 
Venus mortalibus stulta. ΤῪ. 989. 
Venus odio Hippolytum cur prosecuta. Hip. 

ll.etc. Potentissima regina. — Hip. 1. etc. 
Veneris thalamus castus quibus contingit, fe- 

lices. Iph. A. 543. etc. 
Veneris immensum imperium. (Ed. ἔν. XVII. 
Venere romen stultitize tribui. "Tr. 990. 
Verecundia potissimum virgines et adolescentes 

decet. Hec. 975. 
Veritas in justa urbe res optima. 

III. 
Veritas injungitur. Fr. inc. XVIII. et XIX. 
Veritatis oratio simplex. Ph. 472. 
Veritati diem servire. Iph. Τ᾿. 1026. 
Vicissitudo omnium rerum grata. Or. 234. 
Vicissitudo rerum mortalium. | Dan. fr. I. 
Victoria optanda, sin minus, mors honesta. Fr. 

inc. CX. 
Victoria res jucunda. Ph. 1206. 
Victoriam non militibus, sed exercitus duci, im- 

putari. An. 697. 
Vinum res vehemens et insuperabiliss — Cy. 

674. 

Alcmen. fr. 

Vino sublato, nihil suave hominibus. Bac. 

112. 
Vir unus sexcentis mulieribus prastat. Iph. 

A. 1294. 
Viri boni munus, optimis semper uti. 

502. 
Viri pravi, pravze voluptates. 
Viro etiam malo uxor morem gerat. 
Viro olim beato mutationes acerbz. 

1291. 
Viro per omnia acquiescere, mulierem decere. 

El. 1052. 
Viro probo mores non commutandi. 

345. 
Virum bonum cultu debito prosequi, egregium 

civibus decus. Her. F. 1334. 
Virum non virgineo cultu, sed ingenio virili, 

esse debere. El. 948. 
Viris integris non irascendum. — Bac. 672. 
Viris sapientibus commiserationem inesse. 

294. 
Viros bonos ab uxoribus malis facile perverti. 

Or. 733. 
Virgines domi manere decet. Or. 108. 
Virtus sine Deo inutilis. Sup. 596. 
Virtus supremum homini bonum. Fr. inc. V. 
Virtutem non in ventris ingluvie esse sitam. 

Sup. 865. 
Virtutem parentum szpe in liberis etiam elu- 

cere. Hec. 379. etc. 
Virtutem sectari, magna res. 
Vis Deo invisa. Hel. 909. 
Vitalabor. Fr. inc. CX XII. 
Vitis lignum, scita res. Cy. 569. 
Vites curarum sedatrices. Bac. 772. 
Vita caduca et parva res. Sup. 953. 
Vita humana laboriosiss. Hip. 188. 
Vita nostra certamen. | Sup. 550. 
Vita omnibus hominibus cara. Qr. 1036. 
Vita sacerdoturn et pastorum qualis. Vid. Sa- 

cerdotum, etc. 

Ibid. 

Ibid. 387. 
An. 212. 

Her. F. 

Iph. A. 

El. 

Iph. A. 568. 

Vite humanz misera conditio. Hyp. fr. IV. 
Fr. inc. CLX. 

ante Vite finem nemo beatus reputandus. El. 
954. etc. ; 

Vite humanze jacturam mortalibus non reparari, 7 
Sup. 779. 

Vitam finire laqueo, feedum. — Hel. 305. 306. 
Vitam humanam sine legibus difficillime con- 

sistere. Hec. 800. 
Vitam privatam in mediocri fortuna praeferen- . 

dam esse summz opulentis. Ion. 621. 
Vitam cum prudentia transigere, sapientis. 

Iph. A. 925. 4“ 
Vitam tranquillam, cum prudentia conjunctam; 

inconcussam manere. Bac. 388. 
Vitam tyrannorum, quamvis splendidam, intus 

esse plenam curarum. lon. 621. [ 
Vita functi liberi a malis omnibus. "Tr. 633. 
Vita nihil carius et pretiosius. .Al. 301. Fr. 

inc. LXXXI. 
e Vita laeta ad miserias recidere, cruciabile | 

evum mortalibus. Iph. T. 1121. 
in Vita mortalium plura mala, quam bona, in- 

esse. Sup. 196. 
Vituperium mulierum. 
Vivere male satius, quam bene mori, 

1252. 
Uleisci inimicos jucundum. — Bac. 875. 
Ulysses Polyxena mactationi praefectus. 

218. 
Ulysses Trojam prodendi et explorandi gratia 

ingressus, et ab Helena agnitus, atque ab 
Hecuba servatus. bid. 259. 

Ulyssis consilium de Polyxena Achilli mac- | 
tanda. Ibid. 220. | 

Voluptates humanze vitze multe. Hip. 383. Ὁ 
Votis deos colentes felix transigere evum. — El. 

196. i 
Urbe clara nasci ad felicitatem alicujus per- . 

tinet. Epig. IV. 
Urbium et templorum vastatores suum quoque : 

fatum manere. Tr. 95. 
Usus omnium rerum magister. An. 683. 
Vulgus ad. Fortunae favorem etiam plerumque : 

inclinat. Or. 896. etc. 
Vulgus amicis verbis facilius persuadetur, quam - 

vi et armis. Οὐ, 697. 
Vulsi ingenium varium. Οὐ. 695. 1 
Vulgiinconstantia. Or. 695. Ingenium. Ibid. 
Vultus et forma proditores animi. lon. 239. 
Uxor impudica et mala, ingens malum. Or. - 

248. 
Uxor pia et bona ducenda, gut a nuptiis om- ' 

nino abstinendum. ΑἹ. 627. P 
Uxor pia et modesta rarissimum in terris do- - 

num. (bid. 474. ᾿ 
Uxorem improbam ob opes, aut clarum genus, 

ducere, insanientis. ΕἸ. 1097. 
Uxorem probam ac bonam domi alere pruden- 

tis viri. Iph. A. 749. 
Uxores improbz viris saepe causa sunt factorum 

impiorum. Or. 605. 

Hec. 1178. etc. τῇ 

Iph. A. | 

Hed 

X. 

Xenium. Al. 754. 



COLLATIO NUMERORUM PR/ECIPUARUM 
EDITIONUM. 

ALCESTIS, 

Beck. | Matt. | Monk. | Mus. Beck. | Matt. | Monk. | Mus. 

10 10 10 10 460 | 472 | 470 | 465 
20 20 20 20 470 | 484 | 482 | 477 
30 29 20 29 480 | 495 | 493 | 488 
40 39 39 39 490 | 505 | 503 | 498 
50 49 49 49 500. | 515. |. 513:].508 
60 50 59 59 510/1525. 1. 525. | 548 
70 69 69 69 520.4 535..1-.533.1 98 
80 79 79 79 530 | 545 | 543 | 538 
90 90 90 89 540 | 555 | 553 | 548 

100 | 100 | 100 98 550 | 565 | 563 | 558 
Theb conr] e gt CU 560 1.575 | 573 | 568 
TESCO ISO MIO 57/0 | 585 | 583 | 578 
130-1 132. | 132 | 180 580 | 594 | 593 | 588 
140 | 142 | 143 | 140 590 | 603 | 603 | 598 
150 | 152 | 153 | 150 600 | 613 | 613 | 608 
160 | 162 | 163 | 160 610 | 623 | 623 | 618 
I 5) 172: 1292 x20 620 |. 633 | 633 | 628 
180 | 182 | 183 | 180 630 | 643 | 643 | 638 
190 | 192 | 193 | 190 640 | 653 | 653 | 648 
200 | 202 | 203 | 200 650 | 663 |, 663 | 658 
210-|:219;| 2918 1.910 660 | 673 | 673 | 668 
220511992:/1,995 11990 670 | 683 | 683 | 678 
200411283 |:234 |1231 680 | 693 | 693 | 688 
240 | 246 | 246 | 244 690 | 703 | 703 | 698 
200'| 257. | 257 | 255 200. 1.713.] 713: 1-208 
260 | 268 | 268 | 265 710:1:223. 1 2923 1218 
270 | 278.|:.278 | 275 720-1733. 738-1 798 
280 | 291 | 290 | 286 730 | 743 | 743 | 739 
290 | 301 | 300 | 296 740 | 753 | 753 | 749 
300 | 311 | 310 | 306 750 | 764 | 763 | 759 
310 | 321 | 320 | 316 760 | 774 | 773 | 769 
92051:33915|:3299. 13396 7/0 | 784 | 783 | 779 
330 | 341 | 339 | 336 780 | 794 | 793 | 789 
340 | 351 | 349 | 346 790 | 804 | 803 | 799 
350 | 361 | 359 | 356 800 | 814 | 813 | 809 
360 | 371 | 369 | 366 810 | 824 | 823 | 819 
370 | 381 | 379 | 376 820 | 834 | 833 | 829 
380 | 391 | 389 | 386 830 | 844 | 843 | 839 
390 | 401 | 399 | 396 840 | 854 | 853 | 849 
400 | 411 | 409 | 406 850 | 864 | 863 | 859 
410 | 422 | 420 | 416 860 | 874 | 873 | 869 
420 | 432 | 430 | 425 870 | 885 | 884 | 880 
430 | 442 | 440 | 435 880 | 897 | 898 | 894 
440 | 452 | 450 | 445 890 | 907 | 908 | 904 
450 | 462 | 460 | 455 900 | 919 | 922 | 918 



COLLATIO NUMERORUM 

ED E E CELSUS νοσεῖ τον GMT e eee o C 

Beck. | Matt. | Monk.| Mus. Beck. | Matt. | Monk.| Mus. 

910 | 928 | 932 | 928 1050 11057 11066 |1068 
920 | 936 | 940 | 938 1060 11067 |1076 1078. 
930 | 945 | 950 | 948 1070 |1077 |1086 |1088 
940 | 953 | 958 | 958 1080 11087 [1096 |1098 
950 | 963 | 968 | 968 1090 [1097 |1106 |1108 
960 | 973 | 978 | 978 1100 |1107 |1116 |1118 
970 | 983 | 988 | 988 1110 |1117 |1126 |1129 
980 | 992 | 998 | 998 1120 |1127 |1136 1139 
990 | 999 11007 [1008 1130 1137 |1146 |1149 

1000 11008 |1017 {1018 1140 |1147 |1156 |1159 
1010 /|1017 |1026 [1028 1150 |1157 [1166 |1169 
1020 1027 [1036 [1038 1160 |1167 [1176 1179 
1030 |1037 |1046 |1048 1166 |1173 |1182 |1185 
1040 |1047 11056 11058 

ANDROMACHE. 

UM CUM ———— "C P$ 
Beck. | Matt. | Mus. Beck. | Matt. | Mus. Beck. | Matt. | Mus. 

10 10 10 290 | 291 | 29] 57/0 | 560 | 570 
20 20 20 300 | 301 | 301 580 | 570 | 580 
30 30 30 eu T SUI 590 | 580 | 590 
40 40 40 320 | 321 | 321 600 | 590 | 600 
50 50 50 99.)»7.981. 1.951] 610 | 600 | 610 
60 60 60 340 | 341 | 341 620 | 610 | 620 
70 70 70 900 P351 Sl 630 | 620 | 630 
80 80 80 360 | 361 | 361 640 | 630 | 640 
90 90 90 370 | 371 | 371 650 | 640 | 650 

100 | 100 | 100 380 | 381 | 381 660 | 650 | 660 
110 | 110 | 110 390 | 391 | 391 670 | 660 | 670 
120 | 120 | 120 400 | 401 | 401 680 | 670 | 680 
130 | 130 | 130 410 | 410 | 410 690 | 680 | 690 
140 | 140 | 140 420 | 420 | 4920 700 | 690 | 700 
150 | 150 | 150 430 | 430 | 430 710 | 700 | 710 
160 | 160 | 160 440 | 440 | 440 720 | 710 | 720 
170 | 170 | 170 450 | 450 | 450 /930 | 720 | 730 
180 | 180 | 180 460 | 460 | 460 740 | 730 | 740 
190 | 191 | 191 470 | 468 | 470 750 | 740 | 750 
200 | 201 | 201 480 | 476 | 480 760 | 750 | 760 
210 7.21 211] 490 | 483 | 490 7/0.| 758 | 770 
290.} 29] 1-991] 500 | 492 |.500 780 | 766 | 780 
2802231 525] 510 | 501 | 510 7/90 | 774 | 790 
240 | 24] | 241 520 | 510 | 520 800 | 782 | 800 
250! 15} T 580 | 520 | 530 810 | 793 | 810 
260 | 261 | 261 540 | 530 | 540 820 | 803 | 820 
270: 1:977 10971 | 550 | 540 | 550 880 | 813 | 830 
280 | 281 | 281 560 | 550 | 560 840 | 822 | 840 

l 



PRJECIPUARUM EDITIONUM. 

Deck. | Matt. | Mus. Beck. | Matt. | Mus. Beck. | Matt. | Mus. 

850 | 831 | 850 1000 | 981 [100] 1150 |1126 |1152 
860 | 841 | 860 1010 | 991 [101] 1160 /|1136 |1162 
870 | 851 | 870 1020 |1000 |1021 1170 11146 |1172 
880 | 861 | 880 1030 |1008 [103] 1180 |1156 |1182 
890 | 871 | 890 1040 |1016 |1041 1190 |1166 |1192 
900 | 881 | 901 1050 11025 |1051 1200 |1176 |1202 
910 | 891 | 91I 1060 1035 11061 1210 |1185 |1212 
920 | 901 | 921 1670 |1045 |1071 1220 |1194 |1222 
930 911 | 931 1080 |1056 [1082 1230 |1205 11233 
940 | 921 | 941 1090 |1066 11092 1240 |1215 |1243 
950 | 931 | 951 1100 11076 |1102 1250 11225 |1953 
960 | 941 | 961 1110 [1080 [1112 1260 11235 [1263 
970 | 951 | 971 1120 11096 1129 1270 |1245 |1273 
980 | 961 | 981 1150 1106 |1132 1280 |1255 [1288 
990 | 971 | 991 1140 |1116 |1142 1289 11264 [1292 
————————————fold4 414 1 

BACCH.E. 

[E Am Rotes Ie bul 
Beck. | Elm. | Her. | Matt. | Mus. Beck. | Elm. | Her. | Matt. | Mus. 

10 10 10 10 10 280 | 280 | 277 | 261 | 280 
20 22 20 22 20 290 | 290 | 287 | 271 | 290 
30 30 30 30 30 300 | 300 | 297 | 281 | 300 
40 40 40 40 40 310 | 310 | 307 | 291 | 310 
50 50 50 50 50 320 | 320 | 317 | 301 | 3920 
60 60 60 60 60 390.1:8304 1:327 || 3111] 539 
70 70 70 70 70 340 | 340 | 336 | 321 | 340 
80 80 82 78 80 350 | 350 347 331 | 350 
90 89 92 84 90 360 | 360 | 357 | 341 | 360 

100 | 100 | 103 90 | 100 3/0 | 370 | 367 | 351 370 
1101110118 98 | 110 380 | 380 | 378 | 361 | 380 
120. | 120 | 124 | 108 | 129 390 | 390 | 388 | 370 | 390 
130 | 130 | 135 | 118 | 130 400 | 400 | 399 | 379 | 400 
140 | 140 | 145 | 127 | 140 410 | 411 | 409 | 389 | 410 
150 | 150 | 154 | 136 | 150 420 | 420 | 416 | 396 | 490 
160 | 161 | 163 | 145 | 160 430 | 431 | 425 | 405 | 430 
170 | 170 | 167 | 151 170 440 | 440 | 433 | 413 | 440 
180 | 180 | 177 | 161 | 180 450 | 450 | 443 | 423 | 450 
190 | 190 | 187 | 171 | 190 460 | 460 | 453 | 433 | 460 
200 | 200 | 197 | 181 | 200 470 | 470 | 463 | 443 470 
210 | 210 | 207 | 191 || 210 480 | 480 | 473 | 453 | 480 
220 | 220 | 217 | 201 | 220 490 | 490 | 483 | 463 | 490 
230 | 230 | 227 | 211 | 230 500 | 500 | 493 | 473 | 500 
240 | 240 | 237 | 221 240 510 | 510 | 503 | 483 | 510 
250 | 250 | 247 | 231 | 250 520 | 520 | 513 | 493 | 520 
260 | 260 | 257 | 24i | 260 530 | 530 | 523 | 500 | 530 
270 | 270 | 267 | 251 | 270 5340 | 540 | 532 | 509 | 540 



COLLATIO NUMERORUM 

Beck. | Elm. | Her. | Matt. | Mus. Beck. | Elm. | Her. | Matt. | Mus. 

05051552 010542 2201 TOU DO) 980 | 980 | 976 | 940 | 982 

560 | 560 | 552. | 524 | 560 990 | 990 | 985 | 949 | 992 

57011 57021 561. | 530-|. 570 1000 |1000 | 995 | 958 [1002 

580.| 580.| 572. | 539 | 580 1010 11010 |1004 | 967 |1012 

590 | 5390 | 582 | 548 | 590 1020 |1020 1014 | 975 |1022 

600 | 600 | 593 | 557 | 600 1030 |1030 1023 | 984 |1032 

610 | 610 | 603 | 566 | 610 1040 |1040 |1034 | 995 |1042 

620 | 620 | 613. | 576 | 690 1050 (1050 |1044 |1005 |1052 |« 

630 | 630. | 623 | 586 | 630 1060 |1060 |1054 |1015 |1062 

640 | 640 | 633 | 596 | 640 1070 |1070 |1064 11025 11072 

650 | 650 | 643 | 607 | 651 1080 |1080 1074 |1035 |1082 

660 | 660 | 653 | 617 | 661 1090 |1090 |1084 |1045 [1092 

670 | 670 | 668 | 627 | 671 1100 |1100 |1094 [1055 |1102 

680 | 680 | 673 | 637 | 681 1110 |1110 11104 |1065 {1112 

690 | 690 | 683. | 647 | 691 1120 |1120 |1114 |1075 1122 

7/00 | 700 | 693 | 657 | 701 1130 |1130 |1124 |1085 |1132 

710 |.710 | 703 | 667 | 711 1140 |1140 |1134 |1095 |1142 

7226010729 7 713} 677 1.79] 1150 |1150 [1144 1105 [1152 

v0.73] 5722: 189097: 7. 729 1160 |1160 |1153 |1115 |1162 

/40 | 740 | 733 | 697 | 741 1170 |1170 |1163 1124 |1172 

715918100725 O08 7220390 70. ZU 1180 |1180 |1173 1133 |1182 

760 | 760 | 753 | 717 | 761 1190 [1191] |1185 |1145 |1192 

071018 IO 1 7 8722 740 022721 1200 11200 [1194 |1154 [1202 

ESI 8 972719 7 2.37 728] 1210 [1210 [1204 1164 [1212 

290: 7900/17892 m247:19791 1220 |1220 |1214 1174 1292 

800 | 800 | 793 | 757 | 801 1230 |1230 1224 |1184 |1232 

810 | 810 | 803 | 767 | 812 1240 |12940 |1234 |1194 [1242 

820 | 820 | S18 | 777 | 822 1250 11950 |1244 1204 |1252 

830 | 830 | 823 | 787 | 832 1260 |1260 |1254 |1214 [1202 

840 | 840. | 833 | 797 | 842 1270 [1270 1204 1224 |1972 

850 | 850 | 843 | 807 | 852 1280 [1280 |1274 |1234 [1282 

860 | 860 | 853 | 817 | 862 1290 11290 |1284 |1244 |1292 

870 | 870 | 863. | 827 | 872 1300 |1300 11294 |1254 |1302 

880 | 880 | 874 | 838 | 882 1310 |1310. 1304 /1264 [1812 

890 | 890 | 884 | 848 | 892 1320. (11320. |1314 -|1274 |1322 

900 ! 900 | 895 | 859 | 902 1330 |1330 |1326 |1285 |1332 

910 | 910 | 906 | 870 | 912 1340 [1840 |1336 |1295 |1342 

920 | 920 | 916 | 880 | 922 1350 |1350 |1347 |1305 |1352 

930 | 930 | 926 | 890 | 932 1360 11360 |1357 |1315 |1362 

940 | 940 | 936 | 900 | 942 1370 |1370 11868 |1325 |1372 

950 | 950 | 946 | 910 | 952 1380 [1380 |1377 |1335 |1382 

960 | 960 | 956 | 920 | 962 1390 |1390 |1387 |1345 |1392 | 

970 | 970 | 966 | 930 | 972 



PR/ECIPUARUM EDITIONUM. 

CYCLOPS. 

σ-͵τ-- —————————— LÀ ial 
Beck. | Matt. | Mus. Beck. | Matt. | Mus. Beck. | Matt. | Mus. 

10 10 10 250 | 251 | 251 490 | 489 | 492 
20 20 20 260 | 261 | 261 500 | 499 | 502 
30 30 30 ὌΡΘΡΟΥ} 77] 510 | 509 | 512 
40 40 40 280 | 281 | 281 520/| 519 | 522 
50 50 50 200 | 291 | 291 530 | 529 | 532 
60 60 60 300 | 301 | 301 540 | 539 | 542 
70 70 70 10 UI SAI 1:31] 550 | 549 | 553 

| 80 80 80 320 | 321 | 321 560 | 559 | 563 
90 90 90 3830 | 331 | 331 570 | 569 | 573 

100 | 100 | 100 340 | 341 | 341 580 | 579 | 584 
110 | 110 | 110 350 | 351 | 351 590 | 589 | 594 
120 | 120 120 .1 860 | 361 | 361 600 | 599 | 604 
130 | 130 | 130 370 | 369 | 371 610 | 608 | 614 
140 | 140 | 140 380 | 380 | 381 620 | 617 | 624 
150 | 150 | 150 390 | 390 | 391 630 | 627 | 634 
160 | 161 | 161 400 | 400 | 401 640 | 637 | 644 
770} 17.117] 410 | 410 | 411 650 | 647 | 654 
180 | 181 | 181 420 | 490 | 421 660 | 658 | 664 
190 | 191 | 191 430 | 430 | 431 670 | 668 | 674 
200 | 201 | 201 440 | 440 | 441 680 | 678 | 684 
ΙΓ] 450 | 450 | 451 690 | 688 | 694 
220 } 221«^ 99] 460 | 460 | 461 700 | 698 | 704 
Ζοῦ 1 2915. 28] 470 | 470 | 472 /05 | 703 | 709 
240 | 241} 941 480 | 480 | 482 
π᾿ Ger c mmÁÁeÁeo ELT  υ νοι re 

ELECTRA. 

PUUUEEIMDTTICEMRW—————— 
cL br lil. 

Beck. | Matt. | Mus. | Seid. Beck. | Matt. | Mus. | Seid. 

10 10 160 | 160 | 160 | 160 
20 20 170 | 170 | 170 | 170 
30 30 180 | 180 | 180 | 180 
40 40 190 | 189 | 190 | 189 
50 50 200 | 199 | 200 | 199 
60 60 210 | 208 | 210 | 208 
70 70 220 | 218 | 220 | 218 
80 80 230 | 228 | 230 | 298 
90 90 240 | 238 | 240 | 238 

100 | 100 250 | 248 | 250 | 248 
110 | 110 260 | 258 | 260 | 258 
120 | 120 270 | 268 | 271 | 268 
136 | 130 280 | 278 | 281 | 278 
M0 | 140 290 | 288 | 292 | 288 
150 | 150 300 | 298 | 302 | 298 



v 

COLLATIO NUMERORUM 

Beck. | Matt. | Mus. | Seid. 

310 | 308 | 312 | 308 
320 | 318 | 322 | 318 
330 | 328 | 332 | 328 
340 | 338 | 342 | 358 
350 | 348 | 352 | 348 
360 | 358 | 362 | 358 
370 | 368 | 373 | 368 
380 | 378 | 383 | 378 
390 | 388 | 593 | 388 
400 | 398 | 403 | 398 
410 | 408 | 413 | 408 
420 | 418 | 423 | 418 
430 | 428 | 433 | 428 
440 | 438 | 443 | 438 
450 | 448 | 453 | 448 
460 | 458 | 463 | 458 
470 | 468 | 473 | 468 
480 | 477 | 483 | 477 
490 | 486 | 493 | 485 
500 | 496 | 503 | 495 

|| 910 | 506 | 513 | 505 
520. | 516 523 1.515 
530 | 526 | 533 | 525 
540 | 536 | 543 | 535 
550 | 546 | 553 | 545 
560 | 556 | 564 | 555 
570 | 566 | 574 | 565 
580 | 576 | 584 | 575 
590 | 586 | 594 | 585 
600 | 605 | 604 | 595 
610 | 615 | 614 | 605 
620 | 625 | 624 | 615 
630 | 635 | 634 | 625 
640 | 645 | 644 | 635 
650 | 655 | 654 | 645 
660 | 665 | 664 | 655 
670 | 675 | €74 | 665 
680 | 685 | 684 | 675 
690 

720 
730 | 733 | 734 | 725 
740 | 743 | 744 | 735 
750 | 754 | 755 | 745 
760 | 764 | 765 | 755 
770 | 774 | 775 | 765 
780 



PR/ECIPUARUM EDITIONUM. 

n tesis "ΠΥ adiicere cerit m ti E 

Beck. | Matt. | Mus. | Seid. Beck. | Matt. | Mus. | Seid. 

1290 [1291] [1299 [1287 1380 |1331 [1339 11327 
1300 11301 [1309 {1297 1340 [1339 [1347 |1335 
1310 11311 [1319 [1307 1350 |1349 |1357 |1345 
1320 1321 1329" 11317 1359 |1358 |1366 |1354 
A Gua a ERR. τι που LN NN. RR AEST, 

HECUBA. 

orn emguen FU iécw stie n GRAN VIN due DE 1o08. [Eth n urat tum 

Beck. | Matt. | Mus. | Por. Beck. | Matt. | Mus. | Por. 

10 10 10 10 390 | 387 | 390 | 394 
20 20 20 20 400 | 397 | 400 | 404 
30 30 30 30 410 | 407 | 410 | 414 
40 40 40 40 420 | 417 | 420 | 424 
50 50 50 50 430 | 427 | 430 | 434 
60 60 60 60 440 | 437 | 440 | 444 
70 69 70 70 450 | 447 | 450 | 454 
80 76 80 79 : 460 | 456 | 460 | 464 
90 87 90 90 470 | 465 | 470 | 474 

100 $5 | 100 | 100 480 | 475 | 480 | 484 
110 | 105 | 110 | 110 490 | 485 | 490 | 494 
120 | 115 | 120 | 120 200 | 495 | 500 | 504 
130 | 125 | 130 | 130 510 | 505 | 510 | 514 
140 | 135 | 140 | 139 520 | 515 | 520 | 524 
150 | 145 | 150 | 150 530 | 525 | 530 | 534 
160 | 156 | 160 | 161 540 | 535 | 540 | 544 
170 | 166 | 170 | 171 550 | 545 | 550 | 554 
180 | 176 | 180 | 181 560 | 555 | 560 | 564 
190 | 186 | 190 | 192 570 | 565 | 570 | 574 
200 | 196 | 200 | 202 580 | 575 | 580 | 584 
210 | 207 | 210 | 214 590 | 585 | 590 | 594 
220 | 217 | 220 | 224 600 | 595 | 600 | 604 
230 | 227 | 230 | 234 610 | 605 | 610 | 614 
240 | 237 | 240 | 244 620 | 615 | 620 | 624 
250 | 245 | 250 |.252 630 | 625 | 630 | 634 
260 | 257 | 260 | 264 640 | 634 | 640 | 643 
270 | 267 | 270 | 274 650 | 641 | 650 | 652 
280 | 277 | 280 | 284 660 | 649 | 660 | 660 
290 | 287 | 290 | 294 670 | 659 | 670 | 670 
300 | 297 | 300 | 304 680 | 669 | 680 | 680 
310 | 307 | 310 | 314 690 | 680 | 690 | 691 
320 | 317 | 320 | 324 700 | 688 | 700 | 699 
330 | 327 | 330 | 334 710 | 697 | 710 | 708 
340 | 337 | 340 | 344 720 | 704 | 720 | 715 
350 | 347 | 350 | 354 | 730 | 713 | 730 | 724 
360 | 357 | 360 | 364 740 | 723 | 740 | 734 
370 | 367 | 370 | 374 750 | 733 | 750 | 744 
380 | 377 | 380 | 384 760 | 743 | 760 | 754 



COLLATIO NUMERORUM 

Beck. | Matt. | Mus. | Por. Matt. | Mus. | Por 

1016 |1040 |1031 
1026 [1050 |1041 
1036 [1000 |1051 
1047 |1070 1106] 
1058 11080 1071 
1066 [1090 [1080 
1077 1100 |1091 
1086 |1110 |1100 
1096 |1120 |1110 
1106 |1130 |1120 
1116 |1140 |1130 
1126 [1150 |1140 
1136 11160 |1150 
1146 |1170 (1160 

1156 11180 |1170 
1166 |1190 |1180 
1176 |1200 |1190 
1186 |1210 [1200 
1196 11220. |1210 
1206 |1230 |1220 
1216 [1240 |1230 
1226 |1250 |1240 
1236 |1260 |1250 
1246 |1270 |1260 
1256 11280 |1270 
1266 |1290 |1280 
1271 |1295 |1285 

770 | 753 | 770 | 764 
/80 | 763 | 780 | 7/4 
790 | 773.| 790 | 784 
800 | 783 | 800 | 794 
810 | 793 | 810 | 804 
820 | 803 | 820 | 814 

HELENA. 

RAS LAM queo MR p. soto ro dri στον PM RU RR ER ERR 

Beck. | Matt. | Mus. Beck. | Matt. | Mus. Beck. | Matt. | Mus. 

10 10 10 160 | 161 | 161 310 | 303 | 311 
20 20 20 170. | 172 1| 171 3420: 7159191 32] 
30 30 30 180 | 1S1 | 181 390 1.9293 |-391 
40 40 40 190 | 190 | 191 340 | 333 | 341 
50 50 50 200 | 200 | 201 350 | 343 | 351 
60 60 60 210 209 | 211 360 | 354 | 361 
70 70 70 9220. 219322] 370 | 365 371 
80 81 81 290 | 228 | 231 380 | 375 | 381 
90 91 91 240 | 237 | 241 890 | 384 | 391 

100 | 101 | 101 : 250 | 245 | 251 400 | 393 | 401 
110 | 111 | 111 260 | 253 | 261 410 | 403 | 411] 
120} 219152121 2701-2631 271 420 | 413 | 421 
190 18] 18] 280 | 273 | 281 430 | 423 | 431 
140 | 141 | 141 290 | 283 | 291 440 | 433 | 441 
150 | 151 | 151 300 | 293 | 301 450 | 443 | 451 



PIRJECIPUARUM EDITIONUM. 

Beck. | Matt. | Mus. 

460 | 453 | 461 

470 | 463 | 471 

480 | 473 | 481 

490. | 483 | 491 

500 | 493 | 501 

510 | 503 | 511 

020.58. 391 

530.1 523. | 531 

940.] 539. | 541 

550 | 543 | 551 

560 | 553 | 561 

570 | 564 | 572 

580 | 574 | 582 

590 | 584 | 592 

600 | 594 | 602 

610 | 604 | 612 

620 | 614 | 622 

630 | 624 | 632 

640 | 634 | 642 

650 | 645 | 652 

660 | 654 | 662 

670 | 664 | 672 

680 | 674 | 682 

690 | 684 | 692 

700 | 694 | 702 

710.4 703.1. 712 



COLLATIO NUMERORUM 

HERACLID.E. 

Beck. | Elm. | Matt. | Mus. Beck. | Elm. | Matt. | Mus. 

10 10 10 10 470 | 470 | 469 | 470 
20 20 20 20 480 | 480 | 479 | 480 
30 30 30 30 490 | 490 | 489 | 490 
40 40 40 40 500 | 500 | 499 | 500 
50 50 50 50 510 | 510 | 509 | 510 
60 60 60 60 520 | 520 | 519 | 520 
70 70 70 70 530 | 530 | 529 | 530 
80 80 79 80 540.| 540 | 539 | 540 
90 89 88 90 3 550 | 550 | 549 | 550 

100 | 100 99 | 100 560 | 560 | 559 | 561 
110 | 110 | 109 | 110 570 | 570 | 569 | 571 

120 | 120 | 119 | 120 580 | 580 | 579 | 581 

130 | 130 | 129 | 130 590 | 590 | 589 | 591 
140 | 140 | 139 | 140 600 | 600 | 599 | 601 
150. | 150 | 149 | 150 610 | 610 | 609 | 611 

160 | 160 | 159 | 160 620 | 620 | 616 | 621 
170 | 170 | 169 | 170 630 | 630 | 625 | 631 
180 | 180 | 179 | 180 640 | 640 | 635 | 641 
190 | 190 | 189 | 190 650 | 650 | 645 | 651 
200 | 200 | 199 | 200 660 | 660 | 655 | 661 
210 | 210 | 209 | 210 670 | 670 | 665 | 671 

220 | 220 | 219 | 220 680 | 680 | 675 | 68I 

230 | 230 |.299 | 230 690 | 690 | 685 | 691 

240 | 240 | 239 | 240 700 | 700 | 695 | 701 

250 | 250 | 249 | 250 /10 | 710 | 70521 ZU 

260 | 260 | 259 | 260 720 | 720 T 215 ΩΣ 

270 | 270 | 269 | 270 730 | 730. || 725^ 1 232 
280 | 280 | 279 | 280 740 | 740 | 735 | 743 
290 | 290 | 289 | 290 750 | 7807} 745} 758 

300 | 300 | 299 | 300 760 | 760 | 755 | 763 

310 | 310 | 309 | 310 /70 | 7705}. 265-1 778 

39011 320 319 320 780 7801 7758} 783 

330 | 330 | 329 | 330 790 | 790 | 785 | 793 

340 | 340 | 339 | 340 800 | 800 | 795 | 803 
350 | 350 | 349 | 350 810 | 810 | 805 | 813 
360 | 360 | 359 | 360 820 | 820 | 815 | 823 

370 | 370 | 369 | 370 830 | 830 | 825 | 833 
380 | 380 | 379 | 380 840 840 | 835 | 843 
390 | 390 | 389 | 390 850 | 850 | 845 | 853 

400 | 400 | 399 | 400 860 | 860 | 855 | 863 

410 | 410 | 409 | 410 870 | 870 | 865 | 873 
420 | 420 | 419 | 420 880 | 880 | 875 | 883 
430 | 430 , 429 | 430 890 | 890 | 885 | 893 
440 | 440 | 439 | 440 900 | 900 | 895 | 903 

450 | 450 | 449 | 450 910 | 910 | 905 | 913 

460 | 460 | 459 | 460 920 | 920 | 915 | 923 



320 

350 

930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 

Her. 

PRAECIPUARUM EDITIONUM. 

Matt. 

925 
935 
945 
955 
965 
975 
985 

HERCULES FURENS. 

Matt. Mus. Beck. 

360 
370 

Her. 
-| LIL— — |I— 

360 
370 
380 
389 
399 
410 
419 
429 
438 
447 
458 
468 
478 
488 
498 
508 
519 
529 
539 
549 
559 
569 
579 
590 
600 
609 

Matt. 

357 
367 
377 

Mus. 

359 
369 

379 
989 
399 
409 
419 

429 

439 
449 

460 
470 
480 
490 

500 
510 

521 

bol 
541 

551 
561 
571 
581 
591 
601 
611 
621 
632 
642 
652 



Beck. | Matt. | Monk.| Mus. 

Beck. | Her. 

710 
/20 
730 
738 
740 
756 
766 

Matt. 

698 
708 
/18 
720 
/33 

Mus. 

10 
20 
30 
40 M 

10 
20 
30 
40 
50 

10 
20 
30 
40 
50 

HIPPOLYTUS. 

Valck. Beck. | Matt. 

60 
69 
79 

89 
99 

Monk.| Mus. 

60 
69 
/9 
89 
99 

60 
70 
80 
90 

100 

Valck. 

60 
70 
80 
90 

100 

—-L 



PRJECIPUARUM EDITIONUM, 

232 
242 
252 
262 

312 

292: 

Valck. 

110 
120 
130 

Beck. Matt. 

595 
605 
615 

Monk. | Mus. 

990 
000 
616 
626 
636 
646 
656 
666 
678 
688 

Valck. 

600 
610 
620 
630 

880 

960 
970 
980 
990 

1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 



COLLATIO NUMERORUM 

Beck. | Matt. | Monk.| Mus. | Valck. Beck. | Matt. | Monk.| Mus. | Valck. 

1090 1088 11093 |1104 |1090 1290 |1280 |1285 [1304 11290 
1100 [1098 |1103 1114 |1100 1300 |1290 11295 |1314 11300 
1110 |1106 |1111 |1124 |1110 1310 |1300 11305 |1324 [1310 
1120 j1114 |1119 |1134 |1120 1520 |1310 |1316 |1335 [1390 
1130 [1122 1127 |1144 11130 1330 |1320 1326 |1345 |1330 
1140 |1130 11135 |1154 |1140 1340 11330 |1336 [1355 [1340 
1150 |1140 |1145 11164 11150 1350 11340 |1346 11365 [1350 
1160 11150 |1155 |1174 |1160 1360 1350 |1357 |1376 |1360 
1170 11160 11165 |1184 |1170 / 1370 11360 |1367 [1386 [1370 
1180 |1170 |1175 |1194 [1180 1380 11370 |1377 |1396 |1380 
1190 |1180 |1185 1204 |1190 1390 |1380 |1388 |1406 |1390 
1200 |1190 |1195 [1214 |1200 1400 1390 |1398 |1417 |1400 
1210 11200 |1205 1224 |1210 1410 11400 |1408 [1427 [1410 
1220 [1210 |1215 |1234 |1220 1420 |1410 |1418 11438 11420 
1230 |1220 11225 [1244 |1230 1430 |1420 1428 [1448 |1430 
1240 [1280 11235 |12954 |1240 1440 11430 11438 |1458 [1440 
1250 [1240 |1245 [1204 [1250 1450 |1440 11448 [1468 [1450 
1260 |1250 11255 |1274 |1260 1460 |1450 |1458 |1478 [1460 
1270 |1260 [1265 |1284 |1270 1466 1456 |1464 |1484 |1466 
1280 |1270 |1275 [1294 1280 

ION. 

Beck. | Her. | Matt. B Her. Matt. | Mus. 

230 1:238 | 281 237 
240 | 249 | 243 | 249 
250 | 262 |. 253 | 260 
260 | 272 | 263 | 270 
270 | 282 | 273 | 280 
280 | 293 | 283 | 291 
290 | 303 | 293 | 301 
300 | 313 | 303 | 310 
310 | 323 | 313 | 321 
320 | 333 | 323 | 331 
330 | 343 | 333 | 341 
340 |.354 | 343 | 352 
350 | 364 | 353 | 362 
360 | 374 | 363 | 372 
3/0 | 384 | 373 | 382 



PR/ECIPUARUM EDITIONUM. 

Beck. | Her. | Matt. | Mus. 

450 | 464 | 453 | 462 
460 | 474 | 463 | 472 
470 | 484 | 473 | 482 
480 | 494 | 483 | 492 
490 | 504 | 493 | 502 
500 | 514 | 503 | 512 
510. 524 | 512 | 522 

650 | 664 | 652 | 662 
660 | 674 | 662 | 672 



COLLATIO NUMERORUM 

E EE EU Ce CRT RBIURCILI LUCR SUE MV Mul ΞΕ ien ΕΘΝ ΟΥ̓ E 

Beck. | Her. | Matt. | Mus. Beck. | Her. | Matt. | Mus. 

1430 |1446 [1429 [145] 1540 11560 |1540 |1562 

1440 |1456 |1439 |1461 1550 11570 |1550 |1572 
1450 |1468 |1449. |1471 1560 |1580 |1560 |1582 
1460 |1480 |1461 |1481 1570 |1590 11570 [1592 
1470 |1490 |1472 |1491 1580 |1600 |1580 |1602 

1480 [1500 |1481 |1501 1590 |1610 |1590 |1612 

1490 [1510 [149] [151] 1600 1620 11600 1622 

1500 [1520 [1501] |1521 1610 [1080 |1610 [1682 

1510 |1529 |1510 |1531 1620 11640 |1620 |1642 

1520 |1540 |1520 |1542 1622 11642 [1622 11644 

1530 |1550 [1580 |1552 

IPHIGENIA IN AULIDE. 

Beck. | Mark. | Matt. | Mus. Beck. | Mark. | Matt. | Mus. 

10 10 10 10 320 | 320 | 309 | 320 
20 20 20 20 330 | 330 | 319 | 330 
30 30 30 30 340 | 340 | 329 | 340 

40 40 40 40 350 | 350 | 339 | 350 
50 50 50 50 360 | 360 | 349 | 360 
60 60 60 60 370 | 370 | 359 | 370 

70 70 70 70 380 | 380 | 369 | 380 
80 80 80 80 390 | 390 | 379 | 390 

90 90 90 90 400 | 400 | 390 | 401 
100 | 100 | 100 | 100 410 | 410 | 400 | 411 
110 | 110 | 110 | 110 420 | 420 | 410- 421 
120 | 120 | 120 | 120 430 | 430 | 420 | 431 
130 | 130 | 130 | 130 440 | 440 | 430 | 441 
140 | 140 | 139 | 140 450 | 450 | 440 | 451 
150 | 150 | 149 | 150 460 | 460 | 450 | 461 
160 | 160 | 158 | 160 470 | 470 | 460 | 471 
170 | 170 | 168 | 170 480 | 480 | 470 | 481 
180 | 180 | 178 | 180 490 | 490 | 480 | 491 
190 | 190 | 188 | 190 500 | 500 | 490 | 501 

200 | 200 | 198 | 200 510 | 510 | 500 | 511 

210 | 210 | 208 | 210 520 | 520 | 510 | 521 
220 | 220 | 217 | 220 530 | 530 | 520 | 531 
29051593051 224 980 540 | 540 | 530 | 541 
240 | 240 | 233 | 240 550 | 550 | 540 | 551 
250... 2580 ] 242 895) 560 | 560 | 550 | 561 

260 | 260 | 251 | 260 570 | 570 | 560 | 571 
270 | 270 | 260 | 270 580 | 580 | 570 | 581 
280 | 280 | 270 | 280 590 | 590 | 579 | 591 

290 | 290 | 279 | 290 600 | 600 | 590 | 602 

900 | 300 | 289 | 300 610 | 610 | 600 | 612 

310 | 310 | 299 | 310 620 | 620 | 610 | 622 



PR/ECIPUARUM EDITIONUM. 

Beck. | Mark. | Matt. | Mus. 

632 
642 
653 
663 
674 
684 
694 
704 
714 
725 
735 
745 
755 
765 
715 
/85 
795 
805 
815 
825 
835 



-. COLLATIO NUMERORUM 

IPHIGENIA IN TAURIS. 

Beck. | Mark. | Matt. | Mus. | Seid. Beck. | Mark. | Matt. | Mus. | Seid. 

10 10 10 10 470 | 470 | 456 | 472 | 455 

20 20 20 20 480 | 480 | 466 | 483 | 465 

30 30 |. 30 30 490 | 490 | 476 | 493 | 475 

40 40 40 40 500 | 500 | 486 | 503 | 485 

50 50 50 50 510 | 510 | 496 | 513 | 495 

60 60 60 60 590 | 520.| 506 | 523 | 505 

70 70 70 70 530 | 530 | 516 | 533 | 515 

80 80 80 80 540 | 540 | 526 | 543 | 525 

90 90 90 90 550 | 550 | 536 | 553 | 535 

100 | 100 100 | 100 560 | 560 | 546 | 564 | 545 

110 | 110 110 | 110 570 | 570 | 556 | 574 | 555 

120'| 120 120 | 120 580 | 580 | 566 | 584 | 565 

130 | 130 130 | 129 590 | 590 | 576 | 594 | 575 

140 | 140 140 | 138 600 | 600 | 586 | 604 | 585 

150 | 150 150 | 147 610 | 610 | 596 | 614 | 595 

160 | 160 160 | 155 620 | 620 | 606 | 624 | 605 

170 | 170 ἵ 170 | 164 630 | 630 | 616 | 635 | 615 

180 | 180. 180 | 172 640 | 640 | 627 | 646 | 626 

190 | 190 190 | 179 650 | 650 | 634 | 656 | 633 

200 | 200 200 | 187 660 | 660 | 643 | 666 | 642 

210 | 210 210 | 199 670 | 670 | 653 | 676 | 652 

220 | 220 220 | 209 680 | 680 | 663 | 686 | 662 

930 |. 930 231 | 220 690 | 690 | 673 | 696 | 672 

240 | 240 241514929 700 | 700 | 683 | 706 | 682 

250 | 250 251918230 710 | 710 | 693 ! 716 692 

260 | 260 261 | 249 720 | 720 | 703 | 726 | 702 

270 | 270 271 | 259 730 |. 730 | 718: ] 7350] 212 

280 | 280 281 | 269 740 | 740 | 723 | 746 | 722 

290 | 290 291 | 279 750 | 750 |. 733 ] 257-] 732 

300 | 500 301 | 289 760 | 760 | 743 | 767 | 742 

310 | 510 311 | 299 770 | 770 | 753^] 774 ̂ 1 252 

320 | 320 321 | 309 780 | 780 | 763 | 787 | 762 

330 | 330 Qoo 790^] 790 1.273. 2977] 775 

340 | 340 34] 8329 800 | 800 | 783 | 807 | 782 

350 | 350 351 | 339 810 | 810 | 793 | 817 | 792 

360 | 360 361 | 349 820 | 820 | 803 | 827 | 802 

370 | 370 37959 830 | 830 | 812 | 837 | 811 

380 | 380 381 | 369 840 | 840 | 819 | 847 | 818 

390 | 390 391 | 379 850 | 850 ] 830 | 857 | 829 

400 | 400 401 | 387 860 | 860 | 838 | 867 | 837 

410 | 410 411 | 396 870 | 870 | 846 | 877 | 846 

420 | 420 421 | 405 880 | 880 | 854 | 887 | 855 

430 | 430 431 | 415 890 | 890 | 860 | 897 | 861 

440 | 440 441 | 425 900 | 900 | 869 | 907 | 870 

450 | 450 451 | 435 910 | 910 | 879 | 917 | 880 

460 | 460 461 | 445 920 | 920 | 889 | 927 | 890 



PR/ECIPUARUM EDITIONUM. 

Beck. | Mark. | Matt. | Mus. | Seid. Beck. | Mark. | Matt. | Mus. Seid. 

930 | 930 | 899 | 937 | 900 1220 [1220 [1187 [1228 [1188 940 | 940 | 909 | 947 | 910 1230 |1230 |1197 |1238 |1198 950 | 950 | 919 | 957 | 920 1240 [1240 11206 [1248 |1207 960 | 960 | 929 | 967 | 930 1250 |1250 [1215 [1259 [1216 970 | 970 | 939 | 977 | 940 1260 11260 [1226 1270 [1227 980 | 980 | 949] 987 | 950 1270 11270 [1286 11281 |1237 990 | 990 | 959 | 997 | 960 1280 |1280 [1245 [1291 [1246 1000 11000 | 969 [1007 | 970 1290 |1290 |1255 [1301 |1256 1010 1010 | 979 1017 | 980 1300 11300 [1265 |1311 1266 1020 [1020 | 989 11027 | 990 1310 |1310 |1275 |1321 |1276 1030 11030 | 999 1037 |1000 .|1320 |1320 11285 [132] 1286 1040 11040 [1009 1047 |1010 1330 11330 [1295 1341 |1296 1050 |1050 11019 1057 11020 1340 11340 11305 1351 1306 1060 11060 11029 [1067 1030 1350 |1350 11315 11361 [1316 1070 |1070 [1039 |1077 [1040 1360 11360 |1325 |1371 [1396 1080 1080 [1049 [1087 [1050 1370 11870 [1335 |1381 [1336 1090 |1090 11059 [1097 [1060 1380 [1380 [1345 |1391 [1346 1100.11100 11069 [1107 11070 1390 1390 |1355 [140] [1356 1110 |1110 1079 |1117 [1080 1400 11400 11365 |1411 [1366 1120 1120 |1089 |1127 1090 1410 |1410 [1375 [142] 1376 1130 /|1130 |1099 1137 |1100. 1420 |1420 [1385 1431 1386 1140 |1140 [1108 1147 |1109 1430 11430 |1395 [144] 1396 1150 |1150 |1117 1157 [1119 1440 |1440 [1405 [148] 1406 1160 |1160 11127 |1168 |1128 1450 [1480 [1416 |1462 |1417 1170 |1170 11137 1178 |1138 1460 |1460 |1426 1472 |1427 1180 |1180 |1147 |1188 |1148 1470 |1470 |1436 |1482 |1437 1190 11190 |1157 |1198 1158 1480 |1480 |1446 1492 |1447 1200 11200 |1167 1208 1108 1490 11490 |1456 |1502 1457 1210 1210 |1178 {1218 1178 1499 |1499 11465 |1511 1466 | NODE rene iE uM X xe mpm ἢ ἐγ: 

MEDEA. 

Beck. | Elm. | Matt. | Mus. | Por. 
Matt. Mus. | Por. 

10130 | ^10 1. 10 | 0 140 | 138 | 141 | 141 | 140 20| 90| 920| 90| 20 150 | 149 | 152 | 152 | 151 30| 30| 30| 30| 30 160 | 157 | 162 | 162 | 161 40 | 40| 40| 40| 40 T0031 1077921 3129 1-179 | 17] 50 | 49| 50]| δ} 49 180 | 177 | 182 | 182 | 181 Ὁ 59| 60| 60]| 59 190 | 187 | 194 | 194 | 193 r0 0769. "ro | 70 |" 69 200 | 197 | 204) 204 | 203 80| 79 | 80] 80| 79 210 | 206 | 214 ! 214 | 213 90] 89| 90] 90| 89 220 | 215 | 223 | 224 | 290 100 | 99 [100] 100 | 99 230 | 225 | 233 | 234 | 932 110 | 109 | 110 | 110 | 109 240 | 235 | 243 | 244 | 242 120 | 119 | 121 | 121 | 120 250 | 245 | 253 | 254 | 252 130 | 129 | 131 | 131 | 130 260 | 255 | 263 | 264 | 262 ἘΞ’ συ ed ἰυτ θυ -  ERNNE 1ς- ὑὸν ον {ὡς 



Beck. | Elm. 

270 
280 
290 
300 
310 

450 

265 
275 
285 
295 
304 
314 
324 
334 
344 
354 
364 
374 
384 
394 
404 
411 
419 
428 
438 
448 
457 
467 
477 
487 
497 
507 
517 
527 
59d 
547 
557 
567 
577 
587 
597 
607 
616 
624 
633 
643 
653 
663 
673 
683 
693: 
703 
713 
723 
/33 

Matt. 

273 
283 
293 
304 
314 
324 
334 
344 
354 
364 
374 
384 
394 
404 
414 
421 
429 
438 
447 
457 
467 
477 
487 
497 
507 
517 

COLLATIO NUMERORUM 

Mus. 
— 

Beck.| Elm. 

700 
770 
780 
790 
800 
810. 
δ20 
890 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 

1000 
1010 
1020 
1030 
1040 

743 
753 
763 
/72 
782 
792 
802 
810 
816 
823 
831 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
967 
978 
988 
998 

1008 
1018 
1028 
1038 
1048 
1058 
1068 
1079 
1089 
1099 
1109 
1119 
1129 
1139 
1149 
1159 
1169 
1179 
1189 
1199 
1208 

Matt. 

755 
765 
778 
785 
795 
805 
815 
824 
831 
839 
849 
859 
869 
879 
889 
899 

Mus. 

765 
7/5 
785 
795 
805 
815 

Por. 



PIUECIPUARUM EDITIONUM. 

T MESI UN e ντσδαδανοῦν EONNINN. 2.1... T NNRERERUS RETURN ME ΞΘ σου 

Beck. | Elm. | Matt. | Mus. | Por. Beck. | Elm. | Matt. | Mus. | Por. 

1250 |1217 |1240 11259 |1245 1340 [1307 |1330 |1351 [1987 

1260 11227 |1250 11270 |1256 1350 |1317 |1340 |1361 |1347 

1270 |1237 11260 |1281 [1207 1360 [1327 11350 |1371 |1357 

1280 |1246 |1270 |1291 1277 1370 1337 [1860 |1381 |1367 

1290 [1257 |1280 |1301 [1287 1380 [1347 |1370 |1391 |1377 

1300 11267 |1290 [1311 |1297 1390 [1357 |1380 |1401 [1987 

1310 [1277 11300 |1321 |1307 1400 |1367 [1390 |1411 |1397 

1320 |1287 11310 |1331 |1317 1410 |1377 |1400 |1421 |1407 

1330 |1297 1320 |1341 [1327 1419 11386 [1409 [1430 |1416 

ORESTES. 

Beck. | Matt. | Mus. | Por. Beck. | Matt. | Mus. | Por. 

10 10 10 10 340 | 330 | 340 | 334 

20 20 20 20 350 | 340 | 350 | 344 

30 30 30 30 360 | 350 | 360 | 354 

40 40 40 40 370 | 360 | 370 | 364 

50 50 50 50 380 | 370 | 380 | 374 

60 60 60 60 390 | 380 | 390 | 384 

70 70 70 70 400 | 890 | 400 | 394 

80 80 80 80 410 | 400 | 410 | 404 

90 90 90 90 420 | 410 | 420 | 414 

100 | 100 | 100 | 100 430 | 420 | 430 | 424 
110 | 110 | 110 | 110 440 | 430 | 441 | 434 

120 | 120 | 120 | 120 450 | 440 | 451 | 444 

130 | 130 | 130 | 130 460 | 450 | 461 | 454 

140 | 140 | 140 | 140 470 | 460 | 471 | 464 

150 | 148 | 150 | 150 480 | 470 | 481 | 474 

160 | 157 | 160 | 160 490 | 480 | 491 | 484 
ΤΙΝ ΠΤ M IZU ll L720 5. 500 | 490 | 501 | 494 

180 | 174 | 180 | 178 510 | 500 | 511 | 504 

190 | 183 | 190 | 187 5290 [510 | 521 | 514 
200 | 191 | 200 | 195 530 | 520 | 531 | 524 

210 | 200 | 210 | 204 540 | 530 | 541 | 534 

220 | 210 | 220 | 214 550 | 540 | 551 | 544 

230 | 220 | 230 | 224 560 | 550 | 561 | 554 

240 | 230 | 240 | 234 570 | 560 | 571 | 564 

250 | 240 | 250 | 244 580 | 570 | 581 | 574 

260 | 250 | 260 | 254 590 | 580 | 591 | 584 

270 | 260 | 270 | 264 600 | 590 | 601 | 593 
280 | 270 | 280 | 274 610 | 600 | 611 | 603 

290 | 280 | 290 | 284 620 | 610 | 621 | 613 

300 | 290 | 300 | 294 630 | 620 | 631 | 623 

310 | 300 | 310 | 304 640 | 630 | 641 | 633 

320 | 310 | 320 | 314 650 | 640 | 651 | 643 

330 | 320 | 330 | 324 660 | 650 | 661 | 653 



COLLATIO NUMERORUM : 



PRJECIPUARUM EDITIONUM. 

Beck. | Matt. | Mus. | Por. Beck. | Matt. | Mus. |' Por. 
-—| —- ———— 

1650 |1645 |1683 |1666 1680 |1675 |1713 |1696 
1660 11655 |1693 |1676 1685. |1723 |1706 
1670 |1665 |1703 |1686 1693 11688 11726 |1709 

PHCGENISSJE. 

Beck. | Matt. | Mus. 



COLLATIO NUMERORUM 

Por. Valck. | Beck. | Matt. | Mus. | Por. | Valck. 

795 | 790 1980 |1274 |1308 |1289 |1280 
805 | 800 1290 |1284 |1317 |1298 |1290 
816 | 810 1300 [1292 [1328 |1309 |1300 
827 | 820 1310 [1300 |1338 |1319 |1310 
837 | 830 1320 |1310 |1349 [1380 |1320 |: 
847 | 840 1330 |1320 |1359 |1340 |1330 
857 | 850 1340 11330 |1369 |1350 |1340 
867 | 860 1350 11340 |1379 |1360 |1350 
877 | 870 1360 |1351 |1389 [1870 |1360 
887 | 880 1370 |1361 [1399 [1380 |1370 
897 | 890 | 1381 [1372 |1410 11387 |1381 
907 | 900 | 1390 1381 |1419 |1396 |1390 
917 | 910 | 1400 |1391 |1429 |1406 |1400 | 
927 | 920 | 1410 |1401 11439 |1416 |1410 | 
937 | 930 | 1420 |1411 |1449 |1426 |1420 | 
947 | 940 | 1430 [1421 11459 |1436 11430 | 

1957 | 950 | 1440 [1431 [1409 |1445 |1440 | 
967 | 960 | 1450 |1441 1479 |1455 |1450 | 
977 | 970 | 1460 |1451 |1489 [1465 |1460 | 
987 | 980 | 1470 1461 [1499 |1475 |1470 | 
997 | 990 1480 [1471 [1509 [1485 |1480 || 

1007 [1000 |. 1490 11481 [1519 [1495 |1490 | 
1017 |1010 1500 |1493 |1531 [1507 |1500 | 
1027 |1020 1510 [1506 |1543 [1520 |1510 |. 
1037 |1030 1520 [1519 [1589 |1535 |1520 | 
1047 |1040 1530 |1534 |1575 |1550 |1530 | 
1058 |1050 1540 11546 |1587 |1562 |1540 | 
1068 11060 1550 |1556 |1597 |1572 |1550 | 
1079 |1070 1560 11567 |1609 |1583 |1560 | 
1089 |1080 1570 |1577 [1619 11593 [1570 | 
1099 1090 1580 |1586 11629 [1602 |1580 | 
1109 [1100 1590 1596 1639 1612 |1590 | 
1119 |1110 1600 |1606 |1649 |1622 |1600 
1129 |1120 | 1610 |1616 |1659 |1632 [1610 
1139 |1130 1620 [1626 [1669 [1642 [1620 | 
1149 |1140 1630 |1636 |1679 |1650 |1630 
1159 |1150 1640 |1646 |1689 |1660 |1640 
1169 |1160 1650 |1656 |1699 [1670 |1650 
1179 |1170 1660 [1606 |1709 [1680 [1660 
1189 {1180 1670 1676 [1719 [1690 [1670 
1199 {1190 1680 [1686 [1729 {1700 [1680 
1209 [1200 1690 [1696 [1739 |1710 [1690 
1219 [1210 1700 11706 [1749 [1720 [1700 
1299 |1220 1710 |1718 |1762 [1782 {1710 
1239 |1230 1720 [1728 |1773 [1742 |1720 
1249 |1240 1730 |1741 11785 |1754 |1730 
1959 1250 1740 |1752 1796 |1765 |1740 
1269 |1260 1750 |1762 |1806 11775 |1749 
1279 |1270 1754 |1766 [1810 11779 |1754 



PR/JECIPUARUM EDITIONUM. 

RHESUS, 

Beck. | Matt. | Mus. Beck. | Matt. | Mus. Beck, | Matt. | Mus. 

10 10 10 350 | 346 | 350 690 | 686 | 692 

20 20 20 360 | 356 | 360 700 | 696 | 702 

30 30 30 37/0 | 366 | 370 41 | 706 | 712 

40 40 39 380 | 376 | 380 720. | 216} 722 

50 50 50 390 | 387 | 391 730 | 726 | 732 

60 60 60 400 | 397 | 401 740 | 737 | 743 

7909 .70:]| 70 410 | 407 | 411 750 | 747 | 753 
80 80 80 420 | 417 | 421 760 | 756 | 762 
90 90 90 430 | 427 | 431 770 | 766 | 772 

100 | 100 | 100 440 | 437 | 441 780 | 776 | 782 

110 | 110 | 110 450 | 447 | 451 790 | 786 | 792 

120 | 120 | 120 460 | 457 | 461 800 | 796 | 803 

130 | 130 | 130 470 | 466 | A71 810 | 806 | 813 

140 | 140 | 140 480 | 476 | 481 820 | 816 | 823 

150 | 150 | 150 490 | 486 | 491 830 | 827 | 833 

160 | 160 | 160 500 | 496 | 501 840 | 837 | 843 

170 | 170 | 170 510 | 506 | 511 850 | 847 | 853 

180 | 180 | 180 520 | 516 |.521 860 | 857 | 863 

190 | 190 | 190 500^ 1:52091* 591 870 | 867 | 873 

200 | 200 | 200 540 | 536 | 541 880 | 877 | 883 

210 | 210 | 210 550 | 546 | 551 890 | 887 | 893 

122041:1220/:11220 560 | 556 | 561 900 | 897 | 903 

230 | 280 | 230 570 | 566 | 571 910 | 907 | 913 

240 | 240. | 240 580 | 576 1 582 920 | 917 | 923 

250: | 248. | 250 590 | 586 | 592 930 | 927 | 933 

260 | 256 | 260 600 | 596 | 602 940 | 937 | 943 

270 | 2606 | 270 610 | 606 | 612 950 | 947 | 953 

280 | 276 | 280 620 | 616 | 622 960 | 957 | 963 

290 | 286 | 290 630 | 626 | 632 970 | 967 | 973 

300 | 296 | 300 640 | 636 | 642 980 | 977 | 983 

310 | 306 | 310 650 | 646 | 652 990 | 987 | 993 

320 | 316 | 320 660 | 656 | 662 996 | 993 | 999 

330 | 326 | 330 670 | 666 | 672 

340 | 336 | 340 680 | 676 | 682 

SUPPLICES. 

Beck. | Her. | Mark. | Matt. | Mus. Beck. | Her. | Mark. | Matt. | Mus. 

10 10 10 10 10 60 65 65 us 61 

20 20 20 20 20 70 80 80 68 71 

30 30 30 30 30 80 91 91 79 81 

40 40 40 40 40 90 | 101 | 101 89 91 

$90 | 51 5l AZ. 51 100 |.112 | 111 99 | 102 



COLLATIO NUMERORUM 

Mark. | Matt. 

610 | 600 
620 | 610 
630 | 620 
640 | 631 
650 | 642 
660 | 652 
670 | 662 
680 | 672 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 

1080 



PR/ECIPUARUM EDITIONUM. 

Mark.| Matt. | Mus. Beck. | Her. | Mark. | Matt. | Mus. 

1100 [1094 |1093 1170 11203 |1181 1178 |1177 
1110 |1104 |1103 1180 [1213 |1191 [1188 1187 
1120 |1114 |1113 1190 |1223 |1201 1198 |1197 1120 1130 |1125 |1124 1200 11233 |1211 [1208 [1207 1130 1141 [1186 |1135 1210 [1248 |1221 [1218 |1217 1140 1151 |1148 |1147 1220 ]1253.|1231 [1228 |1227 1150 1161 |1158 |1157 1230 [1268 [124] [1238 [1227 100 1171 {1168 1167 1233 11266 |1244 |1241 [1240 

TROADES. 
t NELLE }ὀ Ὁ Ἔ ὃἝὋὃὋ μι ὃ π  Ὶ ΕΓ nus 
Beck. | Matt. | Mus. | Seid. Beck. | Matt. | Mus. | Seid. 

10 10 10 10 350 | 354 | 354 | 365 
20 20 20 20 260 | 364 | 364 | 375 
30 30 30 30 370 | 374 | 374 | 385 
40 40 40 40 380 | 384 | 384 | 395 
50 50 50 50 390 | 394 | 394 | 405 
60 60 60 60 400 | 404 | 404 415 
70 70 70 70 410 | 414 | 414 | 425 
80 80 80 80 420 | 424 | 424 | 435 
90 90 90 90 430 | 434 | 434 | 445 

100 | 100 | 100 | 100 440 | 444 | 444 | 455 
110 | 110 | 110 | 110 450 | 454 | 454 | 465 
120 | 120 | 120 | 120 460 | 464 | 464 | 475 
130 | 130 | 130 | 130 470 | 474 | 474 482 
140 | 140 | 140 | 140 480 | 484 | 484 | 495 
150 | 151 | 150 | 151 490 | 494 | 494 | 505 
160 | 160 | 160 | 160 2300 | 504 | 504 | 515 
170/1172 | }7}}} 179 510 | 514 | 514 525 
180 | 182 | 181 | 182 520 | 524 | 524 536 
190 | 195 | 192 | 195 530 | 534 | 534 | 546 
200 | 205 | 202 | 205 540 | 544 | 544 557 
210 | 214 | 212 | 214 5950 | 554 | 554 567 
220 | 224 | 220 | 224 560 | 563 | 564 576 
230 | 234 | 232 | 234 570 | 574 | 574 587 
240 | 245 | 242 | 246 580 | 584 | 584 597 
250 | 256 252 258 590 | 599 | 594 | 612 
260 | 265 | 262 271 600 | 608 | 604 | 621 
270 | 274 | 272 282 610 | 618 | 614 631 
280 | 283 | 282 293 620 | 628 | 625 | 641 
290 | 291 | 292 303 630 | 639 | 636 | 652 
300 | 302 | 302 314 640 | 649 | 646 | 662 
310 | 311 | 312 323 650 | 659 | 656 | 672 
320 | 321 | 324 333 660 | 669 | 666 | 682 
330 | 333 | 334 | 344 670 | 679 | 676 | 692 
340 | 343 | 344 354 680 | 689 | 686 | 702 



COLLATIO NUMERORUM, ETC. 

——M— MÀ M M — €  —  À—— — M n —— M —— ——À 

Beck. | Matt. | Mus. | Seid. Beck. | Matt. | Mus. | Seid. 

690 | 699 | 696 | 712 1020 11015 11027 |1030 

700 | 709 | 706 | 722 1030 |1025 [1037 [1040 

710 | 719 | 716 , 732 1040 11035 11047 [1050 

720 | 729 | 726 | 742 1050 |1045 [1057 [1060 

730 | 739 | 736 | 752 1060 |1055 [1067 |1070 

740 | 749 | 746 | 762 1070 11064 11077 [1079 

750 | 759 | 756 | 772 1080 |1074 [1087 |1089 

760 | 769 | 766 | 782 1090 11082 |1097 |1097 

7700779..| 276... 792 1100 |1092 |1107 |1107 

780 | 789 | 786 | 802 1110 11101 |1117 |1116 

790 | 799 | 796 | 812 1120 |1112 [1128 |1127 

800 | 807 | 806 | 821 1130 |1122 [1138 |1137 

810 | 814 | 816 | 829 1140 [1132 [1148 [1147 

820 | 821 | 826 | 836 1150 |1142 |1158 |1157 

830 | 830 | 836 | 845 1160 |1152 |1168 |1167 

840 | 838 | 846 | 858 1170 /|1162 |1178 |1177 

850 | 847 | 856 | 862 1180 1172 {1188 |1187 

860 | 855 | 866 | 870 1190 |1182 |1198 |1197 

870 | 865 | 876 | 880 1200 [1192 11208 [1207 

880 | 875 | 886 | 890 1210 [1202 [1218 |1217 

890 | 885 | 896 | 900 1920 [1212 [1228 11228 

900 | 895 | 906 | 910 12930 |1223 |1238 |12938 

910 | 905 | 916 | 920 1240 11232 11248 |1247 

920 | 915 | 926 | 930 1250 |1242 [1258 [1257 

930 | 925 | 936 | 940 1260 |1254 |1970 |1269 

940 | 935 | 946 | 950 1270 11264 [1280 [1279 

950 | 945 | 957 | 960 1280 [1274 [1290 11289 

960 | 955 | 967 | 970 1290 [1284 |1300 [1299 

970 | 965 | 977 | 980 1300 11293 |1310 [1808 

980 | 975 | 987 ; 990 1310 [1804 |1320 [1819 

990 | 985 | 997 |1000 1320 11315 |1330 [1381] 

1000 | 995 [1007 |1010 1330 |1323 |1341 [1339 

1010 [1005 |1017 |1020 1334 |1326 |1345 |1343 

FINIS. 



D'O O. K.5 

PUBLISHED 

BY W. P. GRANT, CAMBRIDGE, 

AND SOLD BY 

SIMPKIN AND MARSHALL, LONDON. 

1l. A COMPENDIOUS TREATISE on the ART of LATIN 

POETRY, grounded on the work of C. D. Jani. By a Master of 

Arts and Fellow of a College in Cambridge. ^ Contents:—1. Ac- 

count of the Latin Language, and Chronological Sketch of the 

Homan Poets. 2. Laws of Metre, with a minute Analysis of the 

Hexametric, Elegiac, and Alcaic Metres. 3. Grammar of Poetry, 

wherein the great differences of language in the Roman Prose 

. Writers and Poets are displayed and illustrated. 4. Poetical Ele- 

. gance and Ornament. 5. Indices of Epithets, &c. 6. Hints for 

Composition.—8vo. ds. 

2. PORSONI PR/ELECTIO in EURIPIDEM, 8vo. sd. 1s. 6d. 

3. BOUCHARLAT'S ELEMENTARY TREATISE on the 

DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS; translated 

by R. BraxELocxk, M. A. Cath. Hall. With an Introductory Chap- 

ter on Curves.—8vo. δας. 155. 

4. THEATRE OF THE GREEKS. 4A second and greatly 

improved edition, with an Original Treatise (by Mr. Tarz, of 

Richmond) on the principal Greek Tragic and Comic Metres.— 

8vo. óds. 15s. 

5. AN INDEX to the CAMBRIDGE PROBLEMS, from the 

year 1800—1820 ; arranged according to the subjects, 8vo. 2s. 6d. 

6. An ANALYSIS of PALEY'S VIEW of the EVIDENCES 

OF CHRISTIANITY. By Jovcr. Neatly printed in a pocket 

size, ls. 6d. 

7. JONES ON THE TRINITY, 18mo. ds. 2s. 



Books published by 

8. An INDEX of all the PASSAGES in GREEK and LATIN 
AUTHORS which are illustrated or referred to in the SYNTAX 
of ΒΙΟΜΕΊΕΙ, 5 TRAxsLATION of MarrHUIE's GREEK GnAMMAR. 
By H. Hanrzn, A. M. of Queen's Coll. Camb. and Chaplain to the 
Hon. East India Company.—8vo. 3s. 

This Index contains many additional references, besides other improvements, 
and will agree with either of the editions. 

9. MISCELLANEA VIRGILIANA ; containing the whole of 
Holdsworth's valuable Notes on the four Georgics and first six 
ZEneids ; Spence's Political Character of the ZEneid, from Polymetis ; 
Warburton on the Sixth ZEneid ; and Jortin's Critical Remarks on 
Virgil.—8vo. 5ds. 10s. 6d. 

10. MISCELLANEA GRZECA DRAMATICA ; containing 
Valckenar's Diatribe in Euripidem ; Boeckhius de Gr. Trag. Prin. ; 
Bouterwek de Philosophia Euripidis ; Schneider de Dialecto Sopho- 
clis, &c. &c.—8vo. bds. 10s. δα. 

11. BOECKHIUS DE GR. TRAG. PRIN. ZESCH. SOPH. 
EURIP. $vo. 25s. 5 

12. BOUTERWEK DE PHILOSOPHIA EURIPIDEA, 8vo. 
sewed, 1s. 6d. 

13. SCHNEIDER DE DIALECTO SOPHOCLIS CETERO- 
RUMQUE TRAGICORUM GRZECORUM, 8vo. 1s. 6d. 

14. VALCKENARI DIATRIBE in EURIPIDEM, (Capita quz- 
dam insigniora.) 8vo. sewed, 3s. 6d. 

i5. HERMANNI DISSERTATIO DE PRONOMINE AYTOX. 
8vo. sewed, 15. 

16. GRODDECK DE THEATRI GRZECI PAKTIBUS, 8vo. 
sewed, 15. 

17. TACITUS on GERMANY, and the LIFE of AGRI- 
COLA ; translated by Arkix, with copious Notes, 12mo. δας. 45. 

18. PERCY'S KEY to the NEW "TEST. 12mo. óds. 2s. 6d. 
** Percy's Key has gone through many editions, and is very properly pur- 

chased by most Candidates for Holy Orders." Bp. Mansnz. 



W. P. Grant, Cambridge. 

19, XENOPHON'S ANABASIS, translated by SrELMAN, with 

copious Notes, 12mo. óds. 

20. /ESCHYLUS WELLAUERI, 2 vols. 8vo. 6s. 17. 1s. "This 
edition is carefully edited by a Graduate of Cambridge, Each Play 

may be had separate, price 3s. 

Xm ρὲ 39vess, 

2]. Uniform with EECK'S INDEX to EURIPIDES, IN- 

DEXES to SOPHOCLES and /ESCHYLUS, forming together 

a complete Index to the Greek Tragedians, in 2 vols. 8vo. Each 
Index may be purchased separately. 

22. The GEORGICS of VIRGIL, with English Notes. The 
edition of this exquisite Poem by Mr. Martyn, valuable as it is in 

many respects, is allowed to be entirely unfit for the use of Schools 
or Lecture Rooms. "The present edition will comprise all that is 
most useful in Martyn, Holdsworth, Heyne, and others; but its 

principal object will be to point out and illustrate the beauties and 
peculiarities of Latin Poetry, with a view to the purposes of com- 
position. 

23. The TRANSLATOR'S GUIDE, in 2 vols. The first vo- 
lume will consist of a Selection of such passages from English Prose 
Writers as will fairly admit of translation into Latin Prose, and at 
the same time be useful for the information they contain on Classical 
and other subjects. "The second volume will be a collection of pieces 
of English Poetry, to be translated into Latin verse; more particu- 
larly into the Elegiac metre. ΤῸ each volume will be prefixed a 
short 'lreatise on the Principles of Latin "Translation. When 
teachers and learners recollect how much time and labour they have 
often expended in seeking fit passages for practice in this kind of 
composition, it is presumed that this little work will be no unwel- 
come assistant in such studies, 



Books published by W. P. Grant. 

24. A SUPPLEMENTAL VOLUME TO WELLAUER'S 

JESCHYLUS, containing the Fragments and a body of Philo- 

logical and Explanatory Notes, adapted to the text of Wellauer, 

by the same author. 

25. FRANCCGEURS COMPLETE COURSE OF PURE 

MATHEMATICS, translated from the French by R. Blakelock, 

M. A. Catherine-Hall, 2 vols. 8vo. 

——— 

LONDON: 

PRINTED BY THOMAS DAVISON, WHITEFRIARS. | 
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